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Kommunstyrelsen 2022-11-29 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 
 
 
Gusten Mårtensson (C) Emma Majlöv-Modig 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av dagordning  
 

Beslutsärenden 
3 Revidering av styrdokument för VA-taxa för 2023 2022/208 

 

4 Friskis & Svettis avbetalning av lån 2022/143 
3 - 33 

5 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 2022/216 
34 - 42 

6 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i Älmhults 
kommun 

2022/61 
43 - 56 

7 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 2021/67 
57 - 90 

8 Kommunstyrelsens plan för Intern kontroll för 
2023 

2022/165 
91 - 95 

9 Indikatorer för måluppfyllnad av resultatmål 2023 
- Verktygslåda 

2022/231 
96 - 113 

10 Svar på motion om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP) 

2022/166 
114 - 121 

11 Revidering av överenskommelse Samverkan i 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

2022/200 
122 - 136 

12 Antagande av samverkansavtal för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor 

2022/200 
137 - 144 
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 Kallelse/Underrättelse  

   2(2) 

 

 

13 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 

2022/217 
145 - 165 

14 Ansökan om att driva återbruket som intraprenad 2021/89 
166 - 183 

15 Socialnämndens rekvirering från 
kommunstyrelsen till samordning stöd av 
anhöriga 

2021/55 
184 - 191 

16 Uppdrag om att definiera närproducerade 
livsmedel i måltidspolicyn 

2021/240 
192 - 193 

17 Förslag på omprioriteringar inom befilntlig budget 
avseende energibesparande åtgärder 

2022/177 
194 - 195 

18 Bidrag till bygdegårdsföreningen Viljan 2022/240 
196 - 198 

19 Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025 

2022/241 
199 - 206 

20 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/27 
207 - 208 

21 Redovisning av utredning om framtida idrottsplats 
i Älmhults tätort 

2022/228 
209 - 231 

22 Regler för grävbestämmelser för Älmhults 
kommun 

2022/232 
 

Informationsärenden 
23 Information om uppdrag att närmare utreda höga 

värden av partiklar i luften (PM2,5) 
2022/101 

232 - 234 

24 Meddelanden 2022/8 
235 - 503 

25 Strategisk information  
 

 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Tid Klockan 
Ärende 3 Anders Nyberg, Teknisk chef 

Kristin Täljsten, VA-chef 
15 min 08:30-08:45 

Ärende 4 Christina Utterström, ekonomichef 10 min 08:45-08:55 
Ärende 5 Anna Elmgren, HR-chef 15 min 08:55-09:10 
Ärende 6–9 Matilda Dunfjäll, utredare kanslienheten 50 min 09:10-10:00 
 Rast 15 min 10:00-10:15 
Ärende 21 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 

Linda Björling, planarkitekt 
30 min 10:40-11:10 

Ärende 22–23 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
 

20 min 11:10-11:30 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Friskis & Svettis avbetalning av lån 
Ärendenummer KS 2022/143 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 25. 

• Överenskommelse med Friskis & Svettis om avbetalning lån, 2012-02-03. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 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) 
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-25  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förlängning avbetalning 
utlämnat lån till Friskis & Svettis   
Ärendenummer KS 2022/143 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förlängning av återbetalning av kvarstående utlämnat lån till Friskis & Svettis 
med 3 200 000 kronor. Lånet ska vara fullt återbetalt senast 2025-12-31. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 25. 

• Överenskommelse med Friskis & Svettis om avbetalning lån, 2012-02-03. 
 

Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-25  2(2) 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 
Ärendenummer KS 2022/216 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa 

Trafiksäkerhetspolicy med följande ändringar: 
 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR-avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterad 2022-09-14 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
följande ändringar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Sonja Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-26  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Anna Elmgren   
anna.elmgren@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om fastställande av 
Trafiksäkerhetspolicy  
Ärendenummer KS 2022/216 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterat 2022-09-14 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
Denna policy anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och 
förhållningssätt för Älmhults kommuns medarbetare som under arbetstid vistas i 
trafiken i motorfordon, på cykel eller som gående. Policyns innehåll ska vara 
välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens arbetssätt. Policyn 
omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, dvs nämnder och helägda 
bolag. 
Avstämning mot kommunens styrdokument 
Älmhults kommuns resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 
Trafiksäkerhetspolicyn ligger väl i linje med kommunens resepolicy och 
riktlinjer för resor i tjänsten. Samtliga dokument ämnar bidra till mindre 
miljöpåverkan från kommunens fordon samt att de fordon kommunen använder i 
sin verksamhet har hög säkerhetsgrad. 
Älmhults kommuns policy för hållbart arbetsliv 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-26  2(2) 

 

 

Trafiksäkerhetspolicyn ligger i linje med de i policy för hållbart arbetsliv 
definierade viktiga faktorerna för en god arbetsmiljö, främst gällande fysisk 
säkerhet. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa 

Trafiksäkerhetspolicy.    
 
 
Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens beslut daterad 2022-09-13, § 149 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-18  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Fordonspolicy och riktlinjer för fordon  
Ärendenummer KS 2022/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterad 2022-09-13 § 89 
 
Ärendeberedning 
Kommunen har en tidigare fordonspolicy som fastställdes 2018-06-25 §171 och 
är i behov av revidering. Det nya utkastet är uppdaterat och uppdelat i två nya 
dokument, policy och riktlinjer. Denna uppdelning sker i enlighet med 
kommunens etablerade riktlinjer för styrdokument. Fordonspolicyn syftar till att 
definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. Riktlinjerna omfattar upphandling av fordon och 
transporttjänster och syftar till att säkerställa att de fordon som används av 
Älmhults kommun uppfyller ställda krav vad gäller miljö, trafiksäkerhet och 
resurseffektivitet.  
Utkastet är reviderat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter 
2022-09-13 §149. 
 
Avstämning mot kommunens styrdokument 
Älmhults kommuns resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 
Fordonspolicyn och riktlinjerna för fordon ligger väl i linje med kommunens 
resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten. Samtliga dokument ämnar bidra till 
mindre miljöpåverkan från kommunens fordon samt att de fordon kommunen 
använder i sin verksamhet har hög säkerhetsgrad. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-18  2(2) 

 

 

Älmhults kommuns policy för hållbart arbetsliv 
Riktlinjerna för fordon ligger i linje med de i policy för hållbart arbetsliv 
definierade viktiga faktorerna för en god arbetsmiljö, främst gällande fysisk 
säkerhet. 
Miljöplan 2030 
Fordonspolicyn och riktlinjerna stämmer väl överens med de i miljöplanen 
etablerade målen för Älmhults kommun, bland annat de mätbara målen för 
minskad klimatpåverkan. 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet med följande ändringar/tillägg i 

riktlinjen: 
 
• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 89 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-06-14 

• Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-25 §171 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återemittera 
ärendet med följande ändringar/tillägg i riktlinjen: 

• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet förslag om 
återremiss. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget om 
återremiss. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 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. 
 
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2022-10-25 § 185 till 
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut var följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
4. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

6. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Liberalerna, som inte är representerade i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022–2026 har därför möjlighet att yrka om partistöd för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• 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 
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 2022-11-10 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
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) 
För kännedom 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse utbetalning av kommunalt 
partistöd 2023 efter återremittering  
Ärendenummer KS 2021/67 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 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. 
 
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2022-10-25 § 185 till 
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut var följande: 

 Ärendet återremitteras för att se över regelverket och räkna ut partistöd till 
Liberalerna för 2023. 

Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Liberalerna, som inte är representerade i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022–2026 har därför möjlighet att yrka om partistöd för 2023. 
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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• 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 

 
Ärendeberedning 
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.  
Kommunledningsförvaltningen har utifrån reglementet räknat ut partistöd och 
utbildningsstöd 2023 för samtliga partier i fullmäktige (inkomstbasbeloppet för 
2022 används): 
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Redovisningen innehåller för varje parti en granskningsrapport, vilken intygar 
att partistödet använts i enlighet med bestämmelserna i kommunens reglemente 
och i kommunallagen 4 kap. 29 §: 
 ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
   Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. 
   Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. 
   Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.” 
Alla partier har lämnat in redovisningen i tid utifrån kommunallagens 
bestämmelser. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att innehållet i det som lämnats in 
uppfyller lagens och reglementets minimikrav på redovisning. 
Fullmäktige har att ta ställning till utbetalning av partistödet, med beaktande av 
gällande bestämmelser. Enligt överenskommelse lämnar förvaltningen inget 
förslag till beslut, men visar nedan hur beslutet kan formuleras. 

Exempel på förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
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Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 
 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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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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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• 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  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Kommunstyrelsens plan för Intern kontroll 
för 2023 
Ärendenummer KS 2022/165 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll år 2023 för 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Plan för intern kontroll år 2023 avseende kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 

• Plan för intern kontroll 2023, kommunstyrelsen daterad 2022-11-03 
 

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) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Utredare kanslienheten 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-02  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om plan för intern kontroll år 
2023, kommunstyrelsen  
Ärendenummer KS 2022/165 
 
Sammanfattning av ärendet 
Plan för intern kontroll år 2023 avseende kommunstyrelsen.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 

• Plan för intern kontroll 2023, kommunstyrelsen daterad 2022-11-03 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån genomförd riskanalys tagit fram två 
kontrollmål för kommunstyrelsen år 2023. De två kontrollmålen handlar om 
verksamhetsrisker inom IT-säkerhet samt kommunikation.  
 
Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2023 innehåller även fyra 
kommungemensamma kontrollmål, beslutade i styrelsen 2022-08-16 § 136. 
 
Förslag till kommunstyrelsens kontrollmål är baserade på en workshop om 
kommunövergripande interna kontrollmål som skedde på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-06-21. Under workshopen arbetades det fram en bruttolista 
på potentiella mål för 2023. Därefter har kommunledningsförvaltningen 
prioriterat vilka risker som bör ingå och följas upp samt utfört en riskvärdering 
av de identifierade kontrollmålen. Arbetet har utgått från kommunens 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Det övergripande syftet med intern kontroll är att kvalitetssäkra kommunens 
processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll år 2023 för 

kommunstyrelsen. 
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 2022-11-02  2(2) 

 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 

93



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Indikatorer för måluppfyllnad av resultatmål 
2023 - Verktygslåda 
Ärendenummer KS 2022/231 
 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Utredare kanslienheten 
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 Tjänsteskrivelse   
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om verktygslåda - resultatmål och 
indikatorer 2023  
Ärendenummer KS 2022/231 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
 
Ärendeberedning 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av kommunens valda resultatmål 
och indikatorer. Syftet med handboken är att förenkla rapporterings- och 
uppföljningsprocessen av indikatorer och mål. Verktygslådan innehåller 
information om resultatmålen samt om indikatorer tillhörande respektive mål. 
Dokumentet kan användas såväl vid inrapportering som för förståelse för 
ingående indikatorer och vid användandet av mål och indikatorer för styrning 
och utveckling.  
Verktygslådan är baserad på de förslag på mål och indikatorer för år 2023 som 
har föreslagits av kommunernas nämnder i samband med budgetprocessen. 
Utöver beskrivningar av mål och indikatorer finns i dokumentet en föreslagen 
”målguide” till varje indikator. Målguiden innehåller mått på när indikatorn ska 
anses vara uppfylld, delvis uppfylld eller inte uppfylld. Nivåerna föreslagna i 
målguiderna är framtagna i samverkan med berörda tjänstemän från samtliga 
förvaltningar. 
Utkastet skickas ut till samtliga nämnder för att samla in synpunkter. Respektive 
nämnd ska ta beslut om sin nämnds indikatorer.  
Kommunledningsförvaltningen kommer därefter sammanställa dokumentet.  
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen godkänner verktygslådan med indikatorer för 

måluppfyllnad av resultatmål för kommunstyrelsen.  
 

 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Svar på motion om Terapihundar inom 
kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/166 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 
• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 

skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 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) 
Motionär 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
Terapihundar inom kommunal verksamhet från 
Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2022/166 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 
• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 

skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionär 

116



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Motion - Terapihund i kommunal verksamhet 
Ärendenummer UN 2022/242 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen 

kan anses besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion kring 
att använda terapihundar i kommunal verksamhet. Utbildningsnämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige hur man ska ställa sig till förslaget. Gemöskolan 
använder sedan i våras en terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors 
beslutsmandat att bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten. I och 
med att det redan finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet, kan 
motionen anses besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Kommunfullmäktiges beslut § 137, daterat 2022-08-29 

• Michael Öbergs motion daterad 2022-08-04 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Motion - Terapihund i kommunal verksamhet  
Ärendenummer UN 2022/242 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion kring 
att använda terapihundar i kommunal verksamhet. Utbildningsnämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige hur man ska ställa sig till förslaget. Gemöskolan 
använder sedan i våras en terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors 
beslutsmandat att bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten. I och 
med att det redan finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet, kan 
motionen anses besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Kommunfullmäktiges beslut § 137, daterat 2022-08-29 

• Michael Öbergs motion daterad 2022-08-04 
 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen 

kan anses besvarad. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  2(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: 

Motionen i sig påverkar inte barnen. Redan idag använder sig en skola av 
terapihund i sin verksamhet med gott resultat. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  3(3) 

 

 

 
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Revidering av överenskommelse Samverkan 
i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

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

överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
2. Reviderat överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor  
Ärendenummer KS 2022/200 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
2. Reviderat överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 

 
Ärendeberedning 
I överenskommelsens § 7 om insyn har sista ordet i meningen, etc, tagits bort. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor föreslår respektive 
kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17  
2. Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-09-12, § 61, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente. 
Önskemål om förtydligande har inkommit från flera kommunstyrelser kring vad 
nämndens beslut innebär. Familjerätten förslår därför följande förtydligande 
beslutsformulering. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-09-12, § 61 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17  

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Antagande av samverkansavtal för 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal för 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, daterat 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av 
samverkansavtal för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor  
Ärendenummer KS 2022/200 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal för 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, daterat 2022-08-17 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor föreslår respektive 
kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17  
2. Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-09-12, § 61, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente. 
Önskemål om förtydligande har inkommit från flera kommunstyrelser kring vad 
nämndens beslut innebär. Familjerätten förslår därför följande förtydligande 
beslutsformulering. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-09-12, § 61 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17  

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-17  1(2) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
förbundsordning Sunnerbo samordningsförbund
  
Ärendenummer KS 2022/217 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde 2022-11-
10, § 144, och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta förslag på revidering av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassan. 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har ett nytt förslag 
inkommit 2022-11-10 efter ytterligare kommentarer från Försäkringskassan. 
De justeringar som gjorts efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut är i 
förbundsordningens 6 §, första stycket. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 144 

• Förslag på revidering av förbundsordning efter kommentarer från 
Försäkringskassan, inkom 2022-11-10 

• Information om nytt underlag efter kommentarer från Försäkringskassan 

• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassa, inkom 2022-10-27 

 
Ärendeberedning 
Ändringar är gjorda i § 5, 6, 11 och 13. Det som reviderats är rödmarkerad text i 
dokumentet. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-17  2(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

förbundsordning efter kommentarer från Försäkringskassan, inkommen 
2022-11-10. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/217 
 

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

av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer från 
Försäkringskassan.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Information om nytt underlag för revidering av stadgar i Sunnerbo 
samordningsförbund 

• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från försäkringskassan 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo samordningsförbund  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Ansökan om att driva återbruket som 
intraprenad 
Ärendenummer KS 2021/89 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om etablering av intraprenad Återbruket. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om att driva Återbruket som intraprenad inkom 2021-05-11. Syftet 
med intraprenaden uppges vara att organisera verksamheten genom att förändra 
organisationen och ta tillvara personalens engagemang och kompetens. Då ansökan 
saknade en del underlag efterfrågades komplettering, vilken inkom 2021-09-08. 
Socialnämnden beslutade 2022-02-23, § 22, att föreslå kommunstyrelsen avslå 
ansökan om etablering av intraprenad Återbruket. 
Socialnämndens sammanfattande bedömning av ansökan är att struktur för och 
planering av verksamheten måste utvecklas, stabiliseras och stärkas innan 
intraprenad kan etableras och att ansökan därför ska avslås. 

Verksamheten har även nyligen omstrukturerats och kan således behöva stabiliseras 
i sin nya form. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Socialnämndens beslut 2022-02-23, § 22 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse gällande ansökan om att ombilda 
Återbruket till intraprenad daterad 2022-01-12 

• Ansökan om att driva återbruket som intraprenad 

• Verksamhetsplan intraprenad Återbruket 
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 2022-11-10 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) 
Återbruket 
Socialnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om ansökan om att driva 
återbruket som intraprenad  
Ärendenummer KS 2021/89 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om att driva Återbruket som intraprenad inkom 2021-05-11. Syftet 
med intraprenaden uppges vara att organisera verksamheten genom att förändra 
organisationen och ta tillvara personalens engagemang och kompetens. Då ansökan 
saknade en del underlag efterfrågades komplettering, vilken inkom 2021-09-08. 
Socialnämnden beslutade 2022-02-23, § 22, att föreslå kommunstyrelsen avslå 
ansökan om etablering av intraprenad Återbruket. 
Socialnämndens sammanfattande bedömning av ansökan är att struktur för och 
planering av verksamheten måste utvecklas, stabiliseras och stärkas innan 
intraprenad kan etableras och att ansökan därför ska avslås. 

Verksamheten har även nyligen omstrukturerats och kan således behöva stabiliseras 
i sin nya form. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Socialnämndens beslut 2022-02-23, § 22 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse gällande ansökan om att ombilda 
Återbruket till intraprenad daterad 2022-01-12 

• Ansökan om att driva återbruket som intraprenad 

• Verksamhetsplan intraprenad Återbruket 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om etablering av intraprenad Återbruket. 
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Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Återbruket 
Socialnämnden 
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 2022-02-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 22 Ansökan om att ombilda Återbruket till 
intraprenad 
Ärendenummer SOC 2021/49 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

 Avslå ansökan om etablering av intraprenad Återbruket. 
Socialnämndens beslutar för egen del: 

 Revidera socialförvaltningens tjänsteskrivelse med redaktionella ändringar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten Samverkan för Återbruk, organisatoriskt tillhörande 
arbetsmarknadsenheten inom individ och familjeomsorgen sedan 2021-03-01, 
inkom 2021-05-11 med en ansökan om att driva enheten i form av intraprenad. 
Den ursprungliga ansökan saknade flera nödvändiga bilagor och kompletterades 
2021-09-08 varpå den bereds till nämnd för beslut.  
Återbruket erbjuder som sysselsättning och arbetsträning för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat uppfräschning och försäljning 
av begagnade möbler, leksaker och andra varor. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-02-02, § 25, och beslutade 
föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan om 
etablering av intraprenad Återbruket. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-02-09, § 25 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

• Kompetensutvärdering av Återbrukets personal daterad 2021-09-08 

• Budget för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Verksamhetsplan för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Ansökan om att ombilda Återbruket till intraprenad daterad 2021-05-11 
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 2022-02-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Policy för intraprenad i Älmhults kommun daterad 2020-11-23 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elin Nilsson (S) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till 
socialförvaltningens förslag och önskar en dragning inför nämnden om 
Återbrukets verksamheter. 
Jakob Willborg (M) yrkar på redaktionella ändringar till socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse innan den skickas vidare till kommunstyrelsen.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Återbruket 
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Socialförvaltningen  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Ansökan om att ombilda Återbruket till intraprenad 
Ärendenummer SOC 2021/49 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten Samverkan för Återbruk, organisatoriskt tillhörande 
arbetsmarknadsenheten inom individ och familjeomsorgen sedan 2021-03-01, 
inkom 2021-05-11 med en ansökan om att driva enheten i form av intraprenad. 
Den ursprungliga ansökan saknade flera nödvändiga bilagor och kompletterades 
2021-09-08 varpå den bereds till nämnd för beslut.  
Återbruket erbjuder som sysselsättning och arbetsträning för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat uppfräschning och försäljning 
av begagnade möbler, leksaker och andra varor. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-02-02, § 25, och beslutade 
föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan om 
etablering av intraprenad Återbruket. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

• Kompetensutvärdering av Återbrukets personal daterad 2021-09-08 

• Budget för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Verksamhetsplan för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Ansökan om att ombilda Återbruket till intraprenad daterad 2021-05-11 

• Policy för intraprenad i Älmhults kommun daterad 2020-11-23, § 168 
 
Ärendeberedning 
2021-05-11 inkom en ansökan till socialförvaltningen om att ombilda Återbruket 
med samtycke från personal. Syftet angav vara att organisera verksamheten 
genom att förändra organisationen och ta tillvara personalens engagemang och 
kompetens. 
En ansökan om att driva en enhet i form av intraprenad ska enligt policyn antagen 
av kommunfullmäktige 2020-11-23, § 168, innehålla verksamhetsplan med 
verksamhetsidé och de viktigaste strategiska målen, budget, inställning till 
förändringen hos personalen och en utvärdering av personalens kompetens för 
att starta och driva intraprenad. 
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Återbrukets ansökan saknade vid inlämning både verksamhetsplan och 
kompetensutvärdering. I kontakt med Återbrukets representanter efterfrågades 
kompletteringar med hänvisning till policyn upprepade gånger. 2021-09-08 
inkom ytterligare bilagor. 
Den presenterande verksamhetsplanen är att få handledarna att bli mer aktiva 
och engagerade inom verksamheten genom att förtydliga och utöka deras 
ansvarsområdena. Verksamhetsidén är att bedriva verksamheten inom befintliga 
ekonomiska ramar men med ökat fokus på målgruppen genom att hjälpa dem att 
närma sig arbetsmarknaden och skapa flera platser för deltagare.  
Bilagan rubricerad budget innehåller till synes inte en faktisk budget endast ett 
konstaterande att personalen kommer göra en egen budget för år 2022. Ansökan 
anses innehållsmässigt bristfällig. Trots upprepade uppmaningar att inkomma 
med kompletteringar för att säkerställa ett komplett underlag för beslut så saknas 
fortfarande det efterfrågade innehåll som bilagorna menar att omfatta. 
Parallellt med att kompletteringar inväntades inkommer en förfrågan från Ingka 
Centres Sverige AB med erbjudande om tillgång till två av deras lokaler som 
skulle möjliggöra att flytta Återbruket från Drivågatan till Älmhults 
Handelsplatsområde. 2021-06-02, § 99 presenterades denna information för 
socialnämndens utskott som beslutar föreslå att socialnämnden beslutar att 
Återbruket flyttar ut till handelsplatsområdet 2021-09-01. Nämnden beslutar 
enligt utskottets förslag 2021-06-16, § 88. 
När förvaltningen sedan skulle verkställa detta beslut framkom att det avtal som 
förfrågan efter beslutet utmynnade i inte kunde genomföras utan en tydlig 
ekonomisk redogörelse. 2021-09-22, § 113, gav socialchefen gav en 
lägesrapport avseende processen kring Återbrukets nya lokaler. Uppsägning av 
nuvarande hyreskontrakt skulle skett senast 2021-08-28. Återbruket är fortsatt 
kvar i sina gamla lokaler och det finns ingen planering kring när en eventuell 
flytt kan komma ske.  
Denna problematik eller någon planerade hantering återfinns inte i 
ansökningshandlingarna. Avslutande samlad bedömning är att struktur för och 
planering av verksamheten måste vara utvecklas, stabiliseras och stärkas innan 
intraprenad kan etableras. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
 Avslå ansökan om etablering av intraprenad Återbruket 

 
 
Amanda Olsson Elin Görbring 
Nämndssekreterare Utvecklings-/admini chef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Återbruket 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Socialnämndens rekvirering från 
kommunstyrelsen till samordning stöd av anhöriga 
Ärendenummer KS 2021/55 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Socialnämndens tillförs de särskilda budgetmedel avsedda samordning och 

stöd till anhöriga för 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nya alliansens beslutade budget för 2022 innefattade 200.000 kr riktade till att 
samordna stöd till anhöriga. Nya alliansen skrev i budgeten: 
”Pandemin tydliggjorde också behovet inom äldreomsorgen. Efter initiativ från 
Nya Alliansen ska den första sammanhållande äldreomsorgsplanen för 
kommunen tas fram och vara klar under första halvåret 2022. Planen kommer att 
innehålla såväl delar som rör kvalitet och mjuka värden i äldreomsorgen som 
status på t ex särskilda boenden. Även inom äldreomsorgen kan vi se sett stort 
behov av utökat samarbete med civilsamhället för att ge hjälp och sällskap till 
äldre som så önskar. En annan viktig grupp som behöver lyftas fram är alla 
anhörigvårdare som gör ett stort och ofta slitsamt arbete i det tysta. Här behöver 
också förebyggande insatser göras för att underlätta för anhörigvårdarna. 
• C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare 
som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i 
budgeten.” 
Ovan nämnda budgetmedel tillfördes inte socialnämndens budgetram för 2022 
och behöver således rekvireras från kommunstyrelsen. Socialnämnden avser nu 
att rekvirera avsatta budgetmedel. 
Socialnämnden beslutade 2022-10-26, § 156, att föreslå kommunstyrelsen 
tillföra socialnämnden de särskilda budgetmedlen för 2022 avsedda samordning 
av stöd till anhöriga. 
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 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Socialnämndens beslut 2022-10-26, § 156  

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) 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) 
Socialnämnden  
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Socialnämndens rekvirering 
från kommunstyrelsen till samordning stöd av 
anhöriga   
Ärendenummer KS 2021/55 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nya alliansens beslutade budget för 2022 innefattade 200.000 kr riktade till att 
samordna stöd till anhöriga. Nya alliansen skrev i budgeten: 
”Pandemin tydliggjorde också behovet inom äldreomsorgen. Efter initiativ från 
Nya Alliansen ska den första sammanhållande äldreomsorgsplanen för 
kommunen tas fram och vara klar under första halvåret 2022. Planen kommer att 
innehålla såväl delar som rör kvalitet och mjuka värden i äldreomsorgen som 
status på t ex särskilda boenden. Även inom äldreomsorgen kan vi se sett stort 
behov av utökat samarbete med civilsamhället för att ge hjälp och sällskap till 
äldre som så önskar. En annan viktig grupp som behöver lyftas fram är alla 
anhörigvårdare som gör ett stort och ofta slitsamt arbete i det tysta. Här behöver 
också förebyggande insatser göras för att underlätta för anhörigvårdarna. 
• C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare 
som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i 
budgeten.” 
Ovan nämnda budgetmedel tillfördes inte socialnämndens budgetram för 2022 
och behöver således rekvireras från kommunstyrelsen. Socialnämnden avser nu 
att rekvirera avsatta budgetmedel. 
Socialnämnden beslutade 2022-10-26, § 156, att föreslå kommunstyrelsen 
tillföra socialnämnden de särskilda budgetmedlen för 2022 avsedda samordning 
av stöd till anhöriga. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Socialnämndens beslut 2022-10-26, § 156  

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Socialnämndens tillförs de särskilda budgetmedel avsedda samordning och 

stöd till anhöriga för 2022. 
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Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden  
Ekonomiavdelningen 
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Socialförvaltningen  
Jenny Smedberg   
Jenny.Smedberg@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Rekvirering av särskilda budgetmedel 2022 
avseende samordning av stöd till anhörigvårdare 
Ärendenummer SOC 2022/109 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nya alliansens beslutade budget för 2022 innefattade 200.000 kr riktade till att 
samordna stöd till anhöriga. Nya alliansen skrev i budgeten: 
”Pandemin tydliggjorde också behovet inom äldreomsorgen. Efter initiativ från 
Nya Alliansen ska den första sammanhållande äldreomsorgsplanen för 
kommunen tas fram och vara klar under första halvåret 2022. Planen kommer 
att innehålla såväl delar som rör kvalitet och mjuka värden i äldreomsorgen 
som status på t ex särskilda boenden. Även inom äldreomsorgen kan vi se sett 
stort behov av utökat samarbete med civilsamhället för att ge hjälp och sällskap 
till äldre som så önskar. En annan viktig grupp som behöver lyftas fram är alla 
anhörigvårdare som gör ett stort och ofta slitsamt arbete i det tysta. Här 
behöver också förebyggande insatser göras för att underlätta för 
anhörigvårdarna. 

• C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till 
anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.” 

Ovan nämnda budgetmedel tillfördes inte socialnämndens budgetram för 2022 
och behöver således rekvireras från kommunstyrelsen. Socialnämnden avser nu 
att rekvirera avsatta budgetmedel. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Ärendeberedning 
Under 2022 har socialförvaltnings olika verksamheter samordnat stöd till 
anhöriga inom respektive verksamhetsområde. Genom följande insatser erbjuds 
anhörigvårdare stöd och avlastning:  

• Blåmesens dagverksamhet för brukare med demens – den enskilde får 
biståndsbedömd dagverksamhet utifrån den enskildes behov. 
Dagverksamheten innebär även en avlastning för anhörigvårdare. 

• Demensteamet – kunskapsstöd till anhörigvårdare. 
• Avlastning via biståndsbeslut i den palliativa vården såsom extravak 
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• Inköp av material som böcker och broschyrer för att lämna till anhöriga 

såsom barn, maka/make eller annan närstående i syfte att stödja vid vård 
i livets slut  

• Växelvårdsplatser i syfte att avlasta anhörigvårdare samt ge den enskilde 
ett tillfälligt utökat stöd.  

• Avlösarservice – personal från hemtjänsten vårdar brukaren så den 
anhörige kan få egentid 

• BRA-samtal (barns rätt som anhörig) – samtalsstöd via Craft familjeband 
inom individ- och familjeomsorgen 

• Skriftlig information i form av broschyr finns att ge den enskilde 
anhörigvårdaren 

• Dagligt stöd inom hela socialförvaltningen via medarbetare till anhörig 
• Hemtjänst – insatser från hemtjänsten för att underlätta för den enskilde 

att bo kvar i hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser som 
exempelvis städning, tvätt, inköp, promenader och hjälp med personlig 
hygien. 

• Trygghetslarm- ett larm kan öka tryggheten i hemmet, för att kunna ge 
hjälp om något akut händer. Via trygghetslarm kan den enskilde och den 
anhörige komma i kontakt med larmpersonalen dygnet runt. 

En dialog pågår inom förvaltningen om möjligheten till digitalt anhörigstöd. Det 
digitala anhörigstödet gör det möjligt för alla kommuninvånare att ta del av stöd 
och information såsom kommuninformation, nationella nyheter och olika 
utbildningar via webbinarium. Det digitala stödet kompletterar det nuvarande 
anhörigstödet.  
Från 2023 kommer samordning av anhörigstöd hanteras inom demensteamets 
uppdrag.  
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

 Tillför socialnämnden de särskilda budgetmedel för 2022 avsedda 
samordning av stöd till anhöriga. 

 
 
 
Jenny Smedberg  
Socialchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  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: 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

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

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Rekvirering från kommunstyrelsen 
Ärendenummer SOC 2022/109 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

 Tillför socialnämnden de särskilda budgetmedel för 2022 avsedda 
samordning av stöd till anhöriga. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Alliansens beslutade budget för 2022 innefattade 200.000 kr riktade till att 
samordna stöd till anhöriga. Nya Alliansen skrev i budgeten: 

• ”C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till 
anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet 
avsätts 200.000 kr i budgeten.” 

Ovan nämnda budgetmedel tillfördes inte socialnämndens budgetram för 2022 
och behöver således rekvireras från kommunstyrelsen. Socialnämnden avser nu 
att rekvirera avsatta budgetmedel. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 99 Definition av begreppet närproducerade 
livsmedel 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering till maj 

2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. På grund av resursbrist inom 
måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte möjlighet att återrapportera 
uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering 
till mars 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag 
Roland Johansson (M) yrkar att kommunfullmäktige att förlänga tiden för 
återrapportering till maj 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan beslut i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om definition av begreppet 
"närproducerade livsmedel"  
Ärendenummer TN 2021/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. 
På grund av resursbrist inom måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte 
möjlighet att återrapportera uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska 
förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
förlänga tiden för återrapportering till mars 2023. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering till mars 

2023. 
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-22  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förslag på omprioriteringar 
inom befintlig budget avseende energibesparande 
åtgärder  
Ärendenummer KS 2022/177 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13, § 156, att ge kommunchefen i uppdrag 
att återkomma med förslag på hur Älmhults kommun kan spara el i våra 
verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 
2022. 
En kartläggning av åtgärder för att minska energiförbrukningen inom 
kommunens verksamheter genomfördes och ett förslag till plan har togs fram till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-18. Planen innehöll 18 olika åtgärder. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-18, § 176, att godkänna planen och ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma på kommunstyrelsen i 
november med förslag på hur vi kan omprioritera inom befintlig budget för att 
snabba på takten i föreslagna investeringar i bilaga 1. 
Aktuella åtgärder är att byta nuvarande gatubelysning till LED-belysning och att 
installera fler solceller på kommunens fastigheter. Båda åtgärderna faller inom 
tekniska nämndens ansvarsområde. Tekniska nämnden har ett förslag till 
omprioritering inom befintlig investeringsbudget som ett ärende på sammanträde 
den 6 december 2022. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Susann Pettersson 
Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-22  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-21  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om bidrag till 
bygdegårdsföreningen Viljan   
Ärendenummer KS 2022/240 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygdegårdsföreningen Viljan har ansökt om ett investeringsbidrag för att byta 
tak. Nuvarande tak är ett äldre tak med asbestskivor som är i behov av utbyte. 
Nu söker föreningen ett investeringsbidrag för att byta ut taket till betongpannor. 
Investeringsbidraget omfattar även ny underlagspapp, reglar och plåtarbeten 
samt bortforsling av rivningsmaterial. Kostnaden är beräknad till 1 022 000 kr. 
Föreningen har sökt bidrag från Boverket med 501 000 kr och kommer själva 
tillskjuta 171 400 kr samt bidra genom eget arbete med 33 000 kr. För att kunna 
söka investeringsbidrag från Boverket krävs medfinansiering från Älmhults 
kommun med 306 600 kr viket är 30% av den totala kostnaden.  
Kommunstyrelsen föreslås bevilja sökt investeringsbidrag om 306 600 kr som 
anslås ur kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 

• Ansökan om investeringsbidrag från Bygdegårdsföreningen Viljan daterad 
2022-09-20 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bygdegårdsföreningen Viljans 

ansökan om 306 600 kr i investeringsbidrag för byte av tak. 
2. Medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för strategiska medel. 
 
Susann Pettersson 
Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-23  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson    
Susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Elmen AB:s förslag till Budget 
2023 med plan 2024-2025   
Ärendenummer KS 2022/241 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022-2024. Under 
2023 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och 
ägardirektiv i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar 
mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.  
 
Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2023 uppgår till plus 160 tusen kronor. I 
resultatet ingår 80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes 
år 2022. Finansiella intäkterna avser utdelning från Älmhultsbostäder AB. De 
finansiella kostnaderna avser ränta för lånet till kommunen. Rörelsekostnader 
avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och 
styrelseförsäkring.    
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Elmen AB:s beslut 2022-11-23, § 5 

• Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Elmen AB:s 
förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 
 
Susann Pettersson  
Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Elmen AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 147 Redovisning av utredning om framtida 
idrottsplats i Älmhults tätort 
Ärendenummer KS 2022/228 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner PM Utredning av framtida idrottsplats i 

Älmhults tätort.   
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
PM Utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort. Utredningen står nu 
klar.  
Den huvudsakliga anledningen till behovet av att utreda framtida idrottsplats i 
Älmhults tätort är den bristande kapaciteten på dagens anläggning. Efterfrågan 
på träningstider överstiger redan idag vad som kan erbjudas och den 
begränsande faktorn är antalet fotbollsplaner. Ingen ytterligare yta för ändamålet 
kan tillskapas på befintlig plats.  
Flera utredningar kring idrottsplatsens utveckling har genomförts, bland annat en 
lokaliseringsstudie genomförd under 2019 som presenterades i fysiska 
plangruppen januari 2020. I denna pekas Vena området ut som den lämpligaste 
placeringen av en eventuell ny idrottsplats.  
Föreliggande utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort tar sin 
utgångspunkt i tidigare utredningar och belyser förutsättningarna för en ny 
idrottsanläggning i Vena området.  
Två alternativ presenteras i utredningen. Alternativ 1 innebär att all verksamhet 
på dagens Älmekulla förläggs till Vena området. Alternativ 2 innebär att delar av 
verksamheten är kvar på Älmekulla medan majoriteten av verksamheten 
förläggs till Vena området. Alternativ 2 medför såväl högre investeringskostnad 
som driftskostnad än alternativ 1.     
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• PM Utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort daterad 2022-08-29 
 

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 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-01  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om redovisning av utredning 
framtida idrottsplats i Älmhults tätort   
Ärendenummer KS 2022/228 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
PM Utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort. Utredningen står nu 
klar.  
Den huvudsakliga anledningen till behovet av att utreda framtida idrottsplats i 
Älmhults tätort är den bristande kapaciteten på dagens anläggning. Efterfrågan 
på träningstider överstiger redan idag vad som kan erbjudas och den 
begränsande faktorn är antalet fotbollsplaner. Ingen ytterligare yta för ändamålet 
kan tillskapas på befintlig plats.  
Flera utredningar kring idrottsplatsens utveckling har genomförts, bland annat en 
lokaliseringsstudie genomförd under 2019 som presenterades i fysiska 
plangruppen januari 2020. I denna pekas Vena området ut som den lämpligaste 
placeringen av en eventuell ny idrottsplats.  
Föreliggande utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort tar sin 
utgångspunkt i tidigare utredningar och belyser förutsättningarna för en ny 
idrottsanläggning i Vena området.  
Två alternativ presenteras i utredningen. Alternativ 1 innebär att all verksamhet 
på dagens Älmekulla förläggs till Vena området. Alternativ 2 innebär att delar av 
verksamheten är kvar på Älmekulla medan majoriteten av verksamheten 
förläggs till Vena området. Alternativ 2 medför såväl högre investeringskostnad 
som driftskostnad än alternativ 1.     
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• PM Utredning av framtida idrottsplats i Älmhults tätort daterad 2022-08-29 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen godkänner PM Utredning av framtida idrottsplats i 

Älmhults tätort.   
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-01  2(2) 

 

 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 148 Information om uppdrag att närmare utreda 
höga värden av partiklar i luften (PM2,5) 
Ärendenummer KS 2022/101 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-17, § 92, punkt 2 att: 
2. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda höga värden av partiklar i 

luften (PM2,5) och återkomma till kommunstyrelsen senast september 2022. 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, informerar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om arbetet med uppdraget. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 80 Bidrag utegym 
Ärendenummer KFN 2021/18 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Utbildningsförvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Diö 
samhällsförening en förlängning av projekttiden för etablering av ett utegym i 
Diö till 2023-06-30 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden   
 

Sammanfattning av ärendet 
Diö samhällsförening ansöker om att få förlänga tiden för nyttjande av bidraget 
för att etablera ett utegym i Diö. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad, 2022-10-18 

• Ansökan om förlängd tid för nyttjande av bidrag, daterad 2022-10-02 

• Beslut i kultur- och fritidsnämnden daterad, 2021-12-16 

• Tjänsteskrivelse daterad, 2021-12-10 
 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen, Ingela Thulander 
Diö samhällsförening 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-18  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

  

Förlängd tid att utnyttja investeringsbidrag  
Ärendenummer KFN 2021/18 
 

Sammanfattning av ärendet 
Diö samhällsförening ansöker om att få förlänga tiden för nyttjande av bidraget 
för att etablera ett utegym i Diö. 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden   
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad, 2022-10-18 

• Ansökan om förlängd tid för nyttjande av bidrag, daterad 2022-10-02 

• Beslut i kultur- och fritidsnämnden daterad, 2021-12-16 

• Tjänsteskrivelse daterad, 2021-12-10 
 

Ärendeberedning 
Diö samhällsförening blev beviljade ett investeringsbidrag på 150 000 kr 
(150tkr) för att etablera ett utegym i Diö. Överenskommelsen var att Diö 
samhällsförening skulle använda bidraget under 2022. Används inte medlen ska 
dessa medel under 2022 ska dessa återbetalas till kultur- och fritidsnämnden 
senast 2022-11-30 
Projektet har av olika anledningar blivit försenat och därmed har projektet inte 
kunnat genomföras under angiven tid. Diö samhällsförening ansöker nu om att 
få förlänga tiden för nyttjandet av bidraget till 2023-06-30 då projektet är 
beräknat att vara färdigt. 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Diö 
samhällsförening en förlängning av projekttiden för etablering av ett utegym i 
Diö till 2023-06-30 
 

Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen, Ingela Thulander 
Diö samhällsförening 
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 Tjänsteskrivelse   
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Protokoll styrelsemöte 
Elmen AB 


Organisationsnummer 556280-5217 


Datum: 
Tid: 
Plats: 


2022-11-21 
13.06-13:56 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Brokagyl 


Närvarande ledamöter 
Gusten Mårtensson, ordförande 
Eva Ballovarre, vice ordförande 
Sonja Emilsson, ledamot 


Tjänstemän 
Susann Pettersson, VD  
Christina Utterström, ekonomichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare 


§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Gusten Mårtensson förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns. 


§ 2 Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Emma Majlöv Modig. 


§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre. 


§ 4 Avstämning dotterbolagens handlingsplaner
Dotterbolagens handlingsplaner redovisas på mötet. 


§ 5 Elmen AB:s budget 2023
Elmen AB:s budget redovisas på mötet. 


Styrelsens beslut: 


Godkänner Elmen AB:s förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 


§ 6 ÄNAB:s avvecklingsplan
ÄNAB:s avveckling fortskrider. Beräknas vara färdig i december 2022. 
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§ 7 Återkoppling hantering lån
Christina Utterström, ekonomichef, informerar om ägartillskott till ÄNAB 
och värdeöverföring från ÄBO.  


§ 8 Meddelanden
Inga meddelanden 


§ 9 Övriga frågor


• Sammanträdesplan 2023
VD och sekreterare tar fram förslag till sammanträdesplan 2023.


Vid protokollet 


Emma Majlöv Modig 
Sekreterare 


Justerare 


Gusten Mårtensson Eva Ballovarre  


Ordförande Vice ordförande 
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