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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till reglemente 

för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med revideringar från 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Reservation 
Jeanette Schölin (SD) reserverar sig med följande motivering: 
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, 
vilket Krisledningen med sin samhällsviktiga uppgift är att anses. 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses för 
varje mandatperiod av kommunfullmäktige det år då val till kommunfullmäktige 
har hållits.  
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.   
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnder. 
Därmed går beslutspunkt 9.1 punkt 1 på tvären mot det förslag att ksau föreslår 
att utse sig själva som nämndsledamöter mot del av reglementet. Yrkar att §14 
styckets första och sista mening i §14, styrdokumentet reglemente för 
krisledningsnämnd stryks och att fullmäktige utser ledamöter enligt 
mandatfördelningen vid valet 2022. 
 

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

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 11 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

• Förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med 
revideringar från kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med 
revideringar från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Jeanette Schölin (SD) yrkar att första meningen samt sista stycket i § 14 tas bort. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 

4



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

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

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

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1-3 
 

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

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

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

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2023-01-11  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Håkan Helgesson   
hakan.helgesson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

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

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

 2023-01-11  2(3) 

 

 

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

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

revidering av krisledningsnämndens reglemente daterad 2023-01-16 
 
Håkan Helgesson Susann Pettersson 
Kris o beredskapsstrateg Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-11  3(3) 

 

 

Tekniska nämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
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 Utkast 2023-01-16  1(14) 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 
Ärendenummer KS 2023/11 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2022-XX-XX, § XX 

Gäller från och med 2023-03-01  
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Ersätter Reglemente för krisledningsnämnden i Älmhults kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2009-08-31, § 111 

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen  
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 Styrdokument  

 Utkast 2023-01-16  3(14) 

 

 

Krisledningsnämndens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden 

Allmänt om nämndens uppgifter 
1 §  
Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i 
varje kommun och region finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter 
under extraordinära händelser i fredstid. 
I de allra flesta fall hanteras kriser av den ordinarie kommunala organisationen 
men i vissa fall kan dock en centralisering av beslutanderätten vara nödvändig 
för att möjliggöra ett snabbt, effektivt och enkelt beslutsfattande.  
Lagstiftningen ger krisledningsnämnden möjlighet att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från andra nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
Krisledningsnämnden kan bara överta den beslutsbefogenhet som de andra 
nämnderna har   
Om det är möjligt bör nämnden samråda med berörd nämnd innan beslut fattas. 
Är den extraordinära händelsen av sådan art att det inte finns tid för samråd, 
skall den nämnd som fråntas verksamhetsområden eller delar därav skyndsamt 
informeras om detta. 
Krisledningsnämnden ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver 
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) 
och annan lagstiftning. 
 
Ikraftträdande 

2 §  
Krisledningsnämnden kan träda i funktion vid extraordinära händelser. 
Med extraordinär händelse avses, enligt 1 kap 4§ LEH, en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun.  
Krisledningsnämndens ordförande, enligt 2 kap. 3 § LEH, avgör om det 
föreligger en sådan extraordinär händelse som ska medföra att ordföranden ska 
besluta att nämnden ska träda i funktion för att fullgöra sina uppgifter.  
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan göra de bedömningar och 
fatta de beslut som krävs för att krisledningsnämnden ska träda i funktion, ska 
den ledamot som har tjänstgjort längst inom nämnden fullgöra ordförandens 
uppgifter enligt 2 kap. 3 § LEH. Om flera ledamöter har samma tjänstgöringstid 
inom nämnden, ska den äldsta av dem fullgöra dessa uppgifter. 
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 Styrdokument  

 Utkast 2023-01-16  4(14) 

 

 

 

 

 

Krisledningsnämndens övergripande uppgifter 
3 §  
Nämnden ska: 
1. fullgöra den ledningsfunktion som föreskrivs enligt 2 kap. 2 § Lagen 

(2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid extraordinära händelser 
i fredstid och under höjd beredskap. Lagen bemyndigar nämnden att ta över 
ansvar för och beslutanderätt inom hela eller delar av andra nämnders 
verksamhetsområden. Övertagandet ska begränsas till vad som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 

2. inom kommunens geografiska område vid extraordinära händelser i fredstid 

a. verka för att 

i. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning 
i planerings- och förberedelsearbetet,  

ii. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
sådan händelse samordnas, och 

iii. informationen till allmänheten under sådana förhållanden 
samordnas 

b. ansvara för att 

i. rapportering enligt 2 kap 9§ LEH genomförs. 

3. vid behov anvisa medel för finansiering av de utgifter som bedöms 
erforderliga för att nämnden skall kunna lösa sina uppgifter under en 
extraordinär händelse. Under en sådan händelse får nämnden lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

4. vid begäran om bistånd fatta beslut om att lämna hjälp till andra kommuner 
och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. 4 kap 1§ 
LEH. 

5. vid behov begära bistånd från andra kommuner och regioner. 4 kap 1§ LEH. 

6. när förhållandena medger det besluta att de uppgifter som nämnden övertagit 
från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. Detta gäller även om 
den extraordinära händelsen alltjämt pågår. 
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 Styrdokument  

 Utkast 2023-01-16  5(14) 

 

 

Ekonomi och medelsförvaltning 
4 §  
Nämnden ska: 
1. redovisas samtliga utgifter till följd av en extraordinär händelse separat. 
2. snarast efter den extraordinära händelsens slut avge redovisning till 

kommunfullmäktige som beslutar om kostnadernas fördelning. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
5 §  
Kommunstyrelsen och nämnderna tillhandahåller krisledningsnämnden den 
personal som behövs i förhållande till de extraordinära händelser som föranlett 
att nämnden har trätt i funktion och de beslut om övertagande om verksamhet 
som nämnden därefter fattar. 
 
Personalansvar 
6 §  
Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom de nämnders förvaltningar 
som man övertagit ansvar för helt eller delvis. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under 
rubriken ”Personalpolitiken”. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 
7 §  

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Delgivningsmottagare 
8 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 
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Undertecknande av handlingar 
9 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med 
kontrasignering av sekreteraren. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.  
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 
Behandling av personuppgifter 
10 §  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen.  
Nämndens dataskyddsombud utgörs av kommunstyrelsens utsedda 
dataskyddsombud. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
11 §  

Krisledningsnämnden ska redovisa de beslut nämnden fattar till 
kommunfullmäktige vid det sammanträde som inträffar närmast efter att beslutet 
fattades. Detta gäller även i de fall då kommunfullmäktiges sammanträde äger 
rum samma dag som beslutet fattats.  
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Verksamhetens upphörande 
12 §  
Krisledningsnämndens verksamhet ska enligt 2 kap. 7 § LEH upphöra när den 
inte längre behövs i förhållande till de extraordinära händelser som föranledde 
att den trädde i funktion.  
Enligt samma lagrum fattas detta beslut av endera kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige 
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Nämndens arbetsformer 

Mandattid 
13 §  
Nämndens mandattid räknas från och med det sammanträde då valet förrättas till 
det sammanträde då val av nämnd förrättas nästa gång. 
 
Sammansättning 
14 §  
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses för 
varje mandatperiod av kommunfullmäktige det år då val till kommunfullmäktige 
har hållits.  
Ledamöter och ersättare är samma personer som är ledamöter respektive 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Presidium 
15 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och två vice ordförande.  
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
16 §  
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden kallar till.  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post. 
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Kallelse 
17 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen.  
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress. 
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
 
Offentliga sammanträden 
18 §  
Nämnden får ej ha offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans 
19 §  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 timmar i förväg anmäla detta 
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Närvarorätt 
20 §  
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.  
Om nämnden beslutar det får den som kallats in delta i överläggningarna.  
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden, om det är påkallat med hänsyn till nämndens uppdrag och 
ansvar. 
 
Ordföranden 
21 §  
Det åligger ordföranden 
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid 
behov är beredda, 
4. fastställa föredragningslistan, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
 
Ordförandens rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas är reglerad i 2 kap 3 § 
LEH.  
Där anges också att sådana beslut ska anmälas snarast till nämnden.  
Besluten ska protokollföras särskilt och direkt tillkännages på kommunens 
webbaserade anslagstavla. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
22 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Förhinder 
23 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska i 
förväg underrätta nämndens kansli, som kallar den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra.  
 
Ersättares tjänstgöring 
24 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 
25 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
Deltagande i beslut 
26 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation. 
 
Överläggning 
27 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta.  
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts. 
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken.  
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 
 
Förslag 
28 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
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de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt. 
 
Omröstning 
29 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen. 
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag. 
 
Reservation 
30 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats. 
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Protokollsanteckning 
31 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade. 
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
styrelsens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 
Justering och anslag av protokoll 
32 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
  
Utskott 
33 §  

Krisledningsnämnden har inget utskott. 
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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I ÄLMHULT KOMMUN 
 
Utgångspunkt 
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lagen (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting gäller be-
stämmelserna i kommunallagen, övrig lagstiftning samt detta reglemente. I 
detta reglemente är också infört, från ovanstående lagstiftning, det som är 
mest frekvent vid kris. 

 § 1  Uppgift 
Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de 
fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kom-
munens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som  

• avviker från det normala,  
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och  
• kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

§ 2  Ikraftträdande av krisledningsnämnden 
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, 
vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämn-
den skall träda i funktion. 

§ 3  Brådskande ärende 
Se § 26 

§ 4  Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verk-
samhetsområden från kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen i 
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära hän-
delsens art och omfattning.  
 
Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk 
de förvaltningsresurser som den begär. 
 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den 
sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. 

§ 5  Återlämnande av uppgifter 
När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgif-
ter som nämnden har övertagit från styrelsen eller andra nämnder skall 
återgå till ordinarie nämnd. 
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§ 6  Information om beslut  
Ett beslut enligt § 3 och 4, skall omgående delges styrelsen eller den 
nämnd/förvaltning som berörs. 

§ 7  Ansvar och rapporteringsskyldighet  
Krisledningsnämnden skall i görligaste mån se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de före-
skrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
Krisledningsnämnden skall rapportera till fullmäktige om sin verksamhet. 
Detta skall ske vid närmast följande sammanträde med kommunfullmäkti-
ge. 
 
Krisledningsnämndens protokoll skall tillställas varje kommunfullmäktiges 
ledamot och dess ersättare. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall 
krisledningsnämnden därutöver ge en sammanfattande föredragning om 
fattade beslut i stort. 
 
Krisledningsnämnden skall vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande 
löpande informerad om verksamheten. 

§ 8  Avveckling av verksamhet 
Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är sådana att kommunens 
anpassade organisation kan återgå till normal verksamhet igen. De verk-
samhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit från andra 
nämnder återgår till ordinarie nämnd. 
 
Även fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 
avvecklas och att den anpassade organisationen skall återgå till normal 
organisation. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksam-
hetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

§ 9  Plan för extraordinära händelser 
Krisledningsnämnden skall för varje ny mandatperiod arbeta fram en plan 
för hur extraordinära händelser skall hanteras i kommunen. I varje nämnds 
verksamhetsansvar ligger att företa någon form av risk- och sårbarhetsana-
lys som kan utgöra underlag för hela verksamheten i kommunen. 
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§ 10  Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 
Kommuner får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en ex-
traordinär händelse. 
 
Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen eller landstinget. 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordi-
när händelse, har vistelse kommunen rätt till ersättning från den kommun 
som drabbats av den extraordinära händelsen. 

§ 11  Bistånd till enskild 
Kommuner får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekono-
miskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

§ 12  Hälso- och sjukvård 
Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att bistå annan 
kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en ex-
traordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen. 

§ 13  Överklagbarhet 
Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och besluts-
kompetens kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kom-
munallagen. 
Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade överkla-
gandemöjligheter eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt överkla-
gas genom lagighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. 
 
Beslut som nämnden fattar enligt speciallagstiftning efter övertagande av 
beslutanderätt från ordinarie nämnder överklagas i enlighet med de regler 
som gäller för den ordinarie nämnden. 

§ 14  Tillsyn och ansvar 
Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens upp-
siktsplikt och av den kommunala revisionen. 

§ 15  Personuppgiftsansvar 
Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin 
verksamhet. 
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KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 

§ 16  Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna är samma personer som tillika utgör kommun-
styrelsens arbetsutskott. 
 
Dessa har utsetts av kommunfullmäktige. 

§ 17  Tjänstgöring vid extraordinära händelser 
Vid en extraordinär händelse tjänstgör krisledningsnämnden i 2-skift. 

§ 18  Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§ 19  Återinträde 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring under ett 
sammanträde får åter tjänstgöra efter avbrottet. 

§ 20  Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast kalla sin ersättare eller anmäla sin frånvaro till 
krisledningsnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommun-
styrelsens kansli som kallar ersättare. 

§ 21  Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamo-
ten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. 
 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 22  Sammanträden 
I samband med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsens arbetsut-
skott ska genomgång ske, minst en gång per år, gällande krislednings-
nämnden.  
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§ 23  Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden vid den årliga genomgången i kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter och ersät-
tare via telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 24  Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedel-
bart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 25  Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motive-
ra reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall läm-
nas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  

§ 26  Ordföranden 
Innan krisledningsnämnden har hunnit bli samlad, får ordföranden eller, om 
denne har förhinder, vice ordföranden fatta beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 27  Delgivning 
Delgivning till nämnden får mottas av ordföranden, säkerhetschefen eller 
annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 28  Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämn-
den skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller annan som nämn-
den bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna hand-
lingar. 
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Antagen av 
Kommunfullmäktige 
2009-08-31, § 111 

§ 29  Jäv 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokol-
lets innehåll och justering samt reservation äger vad i kommunallagen är 
föreskrivet om kommunstyrelsen motsvarande tillämpning.  

§ 30  Infordra yttrande och upplysningar 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krislednings-
nämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att kris-
ledningsnämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 31  Närvarorätt vid sammanträden 
Vid krisledningsnämndens sammanträden får, i den mån ej nämnden för 
särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän vara närvarande med rätt 
att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksam-
hetsområde. 
 
 
Detta reglemente träder i kraft den 2009-09-21 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-10  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse gällande val till 
lekmannarevisorer mandatperiod 2023-2026  
Ärendenummer KS 2022/199 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lekmannarevisorer för det kommunala bolagen väljs av fullmäktige bland de 
förtroendevalda revisorer i kommunen. Kommunrevisionerna beslutar 2023-01-
18, punkt 5, att förmedla följande förslag till kommunfullmäktige: 
”Val av förslag till ordinarie lekmannarevisorer samt ersättare för 
kommunala bolag 
Älmhultsbostäder AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy Lövquist 
som ersättare. 
Elmen AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy Lövquist som ersättare. 
Älmhults Terminal AB – Tommy Lövquist som ordinarie och Bert Rosenquist 
som ersättare. 
ElmNet AB – Tommy Lövquist som ordinarie och Bert Rosenquist som 
ersättare. 
Södra Smålands Avfall & Miljö AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy 
Lövquist som ersättare.” 

Kommunfullmäktige har att välja lekmannarevisorer och ersättare för 
Älmhultsbostäder AB, Elmen AB, Älmhults Terminal AB, ElmNet AB samt 
Södra Smålands Avfall & Miljö AB för mandatperiod 2023-2026. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-10 

 
Kommunrevisionens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser för Älmhultsbostäder AB Bert Rosenquist (M) 

som ordinarie lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) som ersättare.  
2. Kommunfullmäktige utser för Elmen AB Bert Rosenquist (M) som ordinarie 

lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) som ersättare. 
3. Kommunfullmäktige utser för Älmhults Terminal AB Tommy Lövquist (S) 

som ordinarie lekmannarevisorer och Bert Rosenquist (M) som ersättare. 
4. Kommunfullmäktige utser för ElmNet AB Tommy Lövquist (S) som 

ordinarie lekmannarevisorer och Bert Rosenquist (M) som ersättare. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-10  2(2) 

 

 

5. Kommunfullmäktige utser för Södra Smålands Avfall & Miljö AB Bert 
Rosenquist (M) som ordinarie lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) 
som ersättare. 

 
 
Amanda Olsson  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunrevisionen 
Älmhultsbostäder AB 
Elmen AB 
Älmhults Terminal AB 
ElmNet AB  
Södra Smålands Avfall & Miljö AB  
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-07  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 

Kommunfullmäktige 
 

 

Val till revisorer till Stiftelsen Linnés Råshult 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/199 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadgan för Stiftelsen Linnés Råshult kräver att minst en av revisorerna ska vara 
auktoriserad eller godkänd revisor. Ernest & Young AB ska enlighet 
upphandlingen av kommunens revision ansvara av revisionen av Linnés Råshult. 
Ernest & Young föreslår därför de auktoriserade revisorerna Daniel Lantz och 
Elin Ingvarsson som revisor respektive revisorssuppleant för stiftelsen. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Daniel Lantz, Ernst & Young AB, till revisor för 

Stiftelsen Linnés Råshult. 
2. Kommunfullmäktige utser Elin Ingvarsson, Ernst & Young AB, till 

revisorssuppleant för Stiftelsen Linnés Råshult. 
 
 
 
Amanda Olsson  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
Ernest & Young AB 
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  Sammanträdesprotokoll 

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och 
vice ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/196 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Eva Ballovarre (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Stefan Jönsson (S) 
Jakob Willborg (M) 

2. Välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Lars Ingvert (S) 
Marie Olofsson (C) 
Nusreta Nilsson (C) 
Elin Nilsson (S) 
Stella Käll (M) 

3. Välja Eva Ballovarre (S) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
4. Välja Jakob Willborg (M) som vice ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2022-12-12, § 190, kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2023–2026. Således ska kommunstyrelsen välja ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023–2026. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Information om val till krisledningsnämnd 
Ärendenummer KS 2022/155 
 

Information 
Nämndsekreterare Amanda Olsson informerar om processen att utse 
krisledningsnämnd samt kort om övriga återstående val. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-11-29, § 91, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun. 
Kulturpolicyn är framtagen som ett strategiskt dokument som anger hur 
Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling.  
Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan och 
inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation. 
Helen Karlsson, kulturstrateg, informerar på sammanträdet att en redaktionell 
ändring kommer göras i kapitel 4 på sida 6 under rubrik Ekologisk hållbarhet, 
sista meningen. Det står social hållbarhet, men ska vara ekologisk hållbarhet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 4 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

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

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

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

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

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

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen  

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

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

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

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

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

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

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

43



 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

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

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

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

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

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

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

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

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

45



 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-18  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen  

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KFN 2017/20 
 

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

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 

 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
                  

• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 

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

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

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

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

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

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

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

 
  

 
 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
  
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kulturstrateg, kultur och fritid 
Verksamhetschef, kultur och fritid 
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Utbildningsförvaltningen  
Helen Carlsson   
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kulturpolicy för Älmhults kommun  
Ärendenummer KFN 2017/20 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

29. Vid fortsatt hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades 

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

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är ett reviderat 

förslag efter återremittering i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringar är 

gjorda i enlighet med kommunstyrelsens överväganden enligt tjänsteskrivelse 

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

för Älmhults kommun, nya styrdokument och politikområden.  

Förslag på kommunal kulturpolicy är framtagen som ett strategiskt dokument 

som anger hur Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. 

Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun och 

innehåller och utgår från kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults 

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

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

och hälsa för kommuninvånarna samt ökad attraktivitet för kommunen som 

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

och inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation.   

 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige  

 

Beslutsunderlag 

• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 

• Utbildningsförvaltningens förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun, 

2022-11-21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

förbättringsområden inom vilka Kultur- och fritidsnämnden rekommenderades 

att vidta åtgärder. En av åtgärderna var utarbetande av kommunövergripande 

strategi för kultur- och fritidsverksamheten i Älmhults kommun. Enligt 

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

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

sig bakom förvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelsen.  

Enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 

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

mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Nämndens presidium föreslås 

vara styrgrupp i arbetet. 

Förslag till kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål för Älmhults kommun 

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

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturpolicy för Älmhults kommun i 

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

2018-11-29.  

Vid hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22 återremitterades 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden för revidering i enlighet med 

kommunstyrelsens överväganden. Detta för att säkerställa att kommunen har 

enhetliga och tydliga dokument som hänger ihop med kommunens övergripande 

system för ledning och styrning.  

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är en nedkortad, 

reviderad version av kommunledningsförvaltningens tidigare förslag på 

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

enlighet med kommunstyrelsens överväganden i samband med 

återremitteringen. 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

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

 

Helen Carlsson Jörn Engkvist 

Kulturstrateg Verksamhetschef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturstrateg, kultur och fritid 

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 

Barnkonventionens består av 54 artiklar.  

De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 

Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 

Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 

Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  

Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

 

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

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

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

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

beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 

Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturpolicyn för Älmhults 

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

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

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? Se ovan svar 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 

Ja ☒            Nej ☐ 

 

Förklara oavsett svar:  

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

dokumentet, då implementeringen av kulturpolicyn påverkar barn och unga 

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

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

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

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

för att låta dem uttrycka sina åsikter.  
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Älmhults kommuns 

 

Kulturpolicy 
 

 

 

Dokumentinformation 

Fastställt av Kommunfullmäktige xxx 

Gäller från och med xxx 

Implementeras av samtliga nämnder och förvaltningar 

Framtaget av Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen    
Helen Carlsson 
0476-552 19 
Helen.karlsson@almhult.se 
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1. Inledning 

Kulturpolicyn uttrycker förhållningssätt, ambitioner och vägledande principer för Älmhults 

kommuns arbete för kulturen.  

Syftet med kulturpolicyn är att peka ut riktningen för kommunens kulturarbete för att 

Älmhults kommun ska bli ett hållbart och attraktivt samhälle. Policyn ska även fungera som 

en plattform för samverkan och inspiration inom hela Älmhult kommuns organisation, såväl 

förvaltningsövergripande som politiskt.  

Målgrupp för policyn är politiker och medarbetare i Älmhults kommun.  

Kulturpolicyn ska stödja kommunens arbete med Agenda 2030 och Barnkonventionen samt 

samverka med gällande styrdokument i Älmhults kommun, såsom Miljöplan 2030 och 

Riktlinjer för hållbart byggande. Älmhults kommuns kulturpolicy förhåller sig till och bidrar 

till kulturpolitisk måluppfyllelse på en regional och nationell nivå.  

 

1.1. Policyns giltighet och konkretisering 

Policyn gäller från det datum kommunfullmäktige antar den och löper sedan vidare tills annat 

beslut fattas.  

Konkretisering av kulturpolicyn sker i form av treåriga kulturplaner. I kulturplanen beskrivs 

vilka strategiska utvecklingsområden och aktiviteter som ska prioriteras under kommande tre 

år för att nå de kulturpolitiska målen. 

 

1.2. Organisation och ansvar      

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den allmänna kultur- och fritidsverksamheten, 

biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan, kommunens samlingar och konstverk samt 

kommunens fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att driva 

kulturstrategiska frågor och ta fram en kulturpolicy och kulturpolitiska mål. Nämnden 

ansvarar även för att utifrån kulturpolicy och kulturpolitiska mål ta fram konkreta 

kulturplaner.  

 

2. Samverkan 

I kulturpolicyn sätts fokus på samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer, såväl 

med det civila samhället, folkbildningen och kulturinstitutioner som mellan olika 

förvaltningar och politikområden.  

Sedan 2012 ingår Kronobergs län i Kultursamverkansmodellen, en nationell kulturpolitisk 

reform införd för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. 

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner: 

Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Regionerna samarbetar inom 

bland annat kultur och regional utveckling i syfte att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige, 

till förmån för hela landet. 
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3. Älmhults kommuns kulturpolitiska vision och mål 

Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen för det kulturpolitiska arbetet är:  

 

 

 

 

 

Älmhults kommuns kulturpolicy uttrycks i fem kulturpolitiska mål: 

1. Älmhults kommun ska erbjuda ett kulturliv för alla. Kulturlivet i kommunen ska 

präglas av mod, vitalitet, påhittighet, delaktighet och inkludering.  

2. Kulturen ska utgöra en integrerad del av all kommunal planering och verksamhet.  

3. Älmhults kommun ska särskilt uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till 

kultur. 

4. Forum och platser för möten och kreativitet ska skapas och utvecklas.  

5. Kommunen ska aktivt verka för att skapa bra förutsättningar för konst- och 

kulturutövare att utveckla sitt skapande.     

 

Nedan beskrivs de fem kulturpolitiska målen och kommunens förhållningssätt: 

 

Mål 1: Älmhults kommun ska erbjuda ett kulturliv för alla. Kulturlivet i kommunen ska 

präglas av mod, vitalitet, påhittighet, delaktighet och inkludering.  

• Ett kulturliv för alla – för stärkt folkhälsa och ökad livskvalitet. 

• Ett rikt och levande kulturutbud – för allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 

och till att utveckla sina skapande förmågor.  

• Tillsammans skapar vi ett kulturellt Älmhult – för lokal stolthet, ett relevant kulturliv 

och ett hållbart samhälle.   

Ett kulturliv präglat av kommunens unika internationella karaktär och lyskraft och 

det stora antal kreativt skapande människor som bor, verkar och besöker 

Älmhults kommun. Kulturen har en bärande roll för Älmhults attraktivitet och ett 

hållbart samhälle.  

 

 

 

Älmhults kommun – Internationellt och nära  

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du 

känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. 

Här känner sig alla hemma! 

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod 

och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i 

morgon. 
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• Påhittigt och internationellt – unikt för Älmhults kommun 

 

Mål 2: Kulturen ska utgöra en integrerad del av all kommunal planering och verksamhet.  

• Kultur och dialog – en naturlig del i all fysisk planering. 

• Det materiella och immateriella kulturarvet – en resurs för stärkt folkhälsa, ökad 

livskvalitet och tillväxt 

• Kulturmiljöer – en källa till kunskap, bildning och upplevelser som bidrar till att skapa 

en känsla av tillhörighet, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden.   

• Konsten och kulturen får ta plats – för en stärkt demokrati och en hållbar 

samhällsutveckling.   

• Gestaltade livsmiljöer – för ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där 

alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 

 

 

Mål 3: Älmhults kommun ska särskilt uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till 

kultur. 

• Barn och unga prioriterade kulturskapare, deltagare och publik – för stärkta 

förutsättningar att utvecklas till självständiga och kreativa individer. 

• Likvärdiga möjligheter för barn och unga att möta en mångfald av kulturyttringar, 

oavsett eventuella funktionsvariationer eller språkliga hinder – för en demokratisk 

samhällsutveckling.  

 

Mål 4: Forum och platser för möten och kreativitet ska skapas och utvecklas. 

• Kreativa forum och mötesplatser – arenor för social hållbarhet och demokrati 

• Samplanering med grönplanering – för mötesplatser som tilltalar alla. 

• Tillgänglighet, dialog och lokal förankring – för delaktighet och ett inkluderande och 

hållbart samhälle. 

• Barn och unga – en prioriterad målgrupp 

• Det civila samhället och folkbildningen – en viktig resurs. 

 

Mål 5: Kommunen ska aktivt verka för att skapa bra förutsättningar för konst- och 

kulturutövare att utveckla sitt skapande. 

• Konstnärer, konsthantverkare och formgivare – en viktig resurs för Älmhults kommun 

• Konstnärlig återväxt och främjandet av unga konstnärskap – för kontinuitet, stabila 

strukturer och långsiktighet. 

• Tvärpolitiskt ansvar och förvaltningsöverskridande samverkan – för positiva 

synergier.  

• Kultur och kreativt skapande – för att stärka demokrati, lokal platsutveckling, 

kvaliteteten på vår livsmiljö och individens välbefinnande.  
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4. Ett kulturellt hållbart samhälle och tre perspektiv på kultur 

Genom kulturpolitiken kan Älmhults kommun arbeta strategiskt med de kulturella resurserna 

för att främja en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Kulturen utgör ett kitt mellan 

de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De olika 

dimensionerna av hållbarhet är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. 

Ekologisk hållbarhet: Kultur kan problematisera och lyfta ekologiska aspekter genom till 

exempel bevarandefrågor, resurshushållning och kretsloppstänkande. I bebyggda miljöer 

innebär social hållbarhet bland annat tillvaratagen och integrerad stadsgrönska samt 

ekosystemtjänster i byggande och förvaltning. 

Ekonomisk hållbarhet: Kultur bidrar till platsutveckling, stärkt besöksnäring och ökad 

attraktionskraft. Kulturella och kreativa branscher bidrar till tillväxt genom att skapa nya 

arbeten och inkomstkällor och genom att bidra med kreativitet och innovation i samhällen. Ett 

bevarat och utvecklat kulturarv innebär hushållning med materiella resurser samt bidrar till 

platsutveckling.  

Social hållbarhet: Konst, kultur och kreativt skapande kan bidra till stärkt demokrati, 

delaktighet och inkludering, höja kvaliteten på vår livsmiljö och öka individens välbefinnande 

och livskvalitet. I bebyggda miljöer innebär social hållbarhet att skapa vistelsemiljöer som är 

hälsosamma, trygga, tillgängliga och inkluderande, uppmuntrar till en hälsofrämjande och 

hållbar livsstil och ger skönhetsupplevelser. Det kulturella och historiska arvet i form av 

miljöer och byggnader ska tillvaratas och utvecklas. 

 

Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna ovan utgår Älmhults kommun från tre perspektiv på 

kultur. De fem kulturpolitiska målen kan förstås och beskrivas utifrån dessa tre perspektiv.  

Det samhällspolitiska perspektivet utgår från hela samhället. Kulturen är en viktig del och 

drivkraft i samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Genom att tillvarata och utveckla 

kulturella resurser i Älmhults kommun skapar vi möjligheter för ett gränsöverskridande 

strategiskt utvecklingsarbete. Älmhults kommuns kulturpolitiska mål 2, 4 och 5.  

Det kulturpolitiska perspektivet utgår tydligt från medborgarens perspektiv. Vilka möjligheter 

har Älmhults invånare att ta del av, utveckla och skapa kultur och konst. Älmhults kommuns 

kulturpolitiska mål 1, 3 och 4. 

Det konstnärspolitiska perspektivet fokuserar främst på det professionella konst- och 

kulturutövandet. Vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter finns för olika konstformer 

och konstutövare? ”Konst” är här ett samlingsbegrepp för konstarterna bild- och formkonst, 

scenkonst (främst dans, teater och musik), konsthantverk, film och digitala media. Älmhults 

kommuns kulturpolitiska mål 4 och 5. 

 

5. Konst och kultur – en definition    

De tre hållbarhetsdimensionerna och de tre perspektiven ovan definierar tillsammans vad 

kultur kan vara. Älmhults kulturpolicy utgår från en bred kulturdefinition som inkluderar 

kultursamverkansmodellens konst- och kulturområden1, men också folkbildningen, det civila 

samhället och nya konst- och kulturformer. 

 
1 Kultursamverkansmodellen utgår från sju kulturområden: Professionell teater-, 

dans- och musikverksamhet; museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete; 
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6. Utgångspunkter för nationellt och regionalt kulturarbete  

Den svenska kulturpolitiken bygger på ett delat ansvar för kulturen. De nationella 

kulturpolitiska målen ska fungera vägledande för regioner och kommuner.  

 

6.1. Nationella kulturpolitiska mål    

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund.  

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

 

För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:  

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor. 

• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  

 

6.2. Regionala kulturpolitiska mål    

• Kronobergs län ska ha en hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur som är 

anpassad efter regionala förutsättningar. 

• I Kronobergs län ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

• Barn, unga och unga vuxna i Kronobergs län ska ha rätt till konst och kultur på lika 

villkor.  

 

7. Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 

andra styrande dokument på nationell och global nivå  

 

7.1. Vision ”Älmhults kommun – internationellt och nära” 

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, 

trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma! I 

vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk 

klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.  

 

 
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet; professionell 

bild- och formverksamhet; regional enskild arkivverksamhet; filmkulturell 

verksamhet och främjande av hemslöjd. Källa: Om kultursamverksansmodellen - 

Kulturrådet (kulturradet.se) 2022-11-21.  
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7.2. Översiktsplan för Älmhults kommun 

Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Vid framtagandet av 

kulturpolicyn har hänsyn tagits till innehåll och riktlinjer i översiktsplanen.  

 

7.3. Miljöplan 2030 

Miljöplanen styr kommunorganisationen och är vägledande för externa aktörer. Fokusområde 

hållbara livsmiljöer stämmer väl överens med innehåll i Älmhults kulturpolicy, bland annat att 

kommunen ska verka för att allt som byggs i kommunen skapar hållbara och attraktiva 

livsmiljöer.  

 

7.4. FNs globala mål 

I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av 

sjutton mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Kulturpolicyn ligger väl i linje med de 

globala målen. 

 

7.5. Sveriges miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett 

antal etappmål inom bland annat hållbar stadsutveckling. Kulturpolicyn följer väl de uppsatta 

målen för främst områdena Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.  

 

7.6. Sveriges folkhälsomål 

De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för ett brett folkhälsoarbete i 

samhället. Flera målområden har stor bäring på kulturpolicyn: kunskaper, kompetenser och 

utbildning; boende och närmiljö; levnadsvanor; kontroll, inflytande och delaktighet; det tidiga 

livets villkor samt arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.  

 

7.7. Politik för gestaltad livsmiljö 

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Med 

perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön i vilken 

arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Perspektivet innefattar också 

bland annat konst, historiska sammanhang och sociala värden: ”Ambitionen är ett 

samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl 

gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.”2 

Politik för gestaltad livsmiljö omfattar flera mål som har stor bäring på kulturpolicyn, som 

exempelvis att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 

och att miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.  

 

 
2 Politik för gestaltad livsmiljö. Proposition 2017/18:110. Kulturdepartementet.  
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/140 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för revidering i enlighet med kommunstyrelsens 
överväganden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

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

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

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 

• Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse KFN 2017/20, 2018-11-29 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden 
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[ii] Älmhults 
qji kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdes protokoll 

2018-11-29 

§ 79 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KFN 2017/20 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Sidnummer, beslut 1 (1) 

- Kommunfullmäktige fastställer kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun i 
enlighet med förslag daterat 2018-11-20. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 

• Förslag på kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun, daterat 2018-11-20 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 

Gusten Mårtensson (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att fastställa kulturpolicy enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag på kulturpolicy 2030 
KFN 2017/20 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01.  

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

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

 

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun i 

enlighet med förslag daterat 2018-11-01.  
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Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska förvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

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

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20.  

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Diarienummer  
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

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

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

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

 Kulturpolicyn ska peka ut riktningen för kulturlivet 2018-2030. 

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

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

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

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

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

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Revidering av grafisk profil 
Ärendenummer KS 2023/15 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den grafiska profilen hjälper oss att formulera och visualisera våra insatser, den 
ger en tydlig avsändare och den förstärker de värden som Älmhults kommun står 
för. Med en grafisk profil sparar vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill 
kommunicera att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och det ger en 
trygghet att våra gemensamma mallar för till exempel korrespondens, 
presentationer, rapporter och annonser alltid är uppdaterade. Den grafiska 
profilen är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för våra 
kommuninvånare och andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker vårt 
varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och bekräftar vår identitet. 
Älmhults kommuns grafiska profil är senast reviderad 2016. Den grafiska 
profilen ingår som styrdokument för uppdraget till kommunikationsavdelningen 
enligt Kommunikationspolicyn, beslutad i KF 2014-12-15. 
En grafisk profil ska vara ett tydligt ramverk men också utvecklas löpande i takt 
med att kommunikation produceras för olika målgrupper och i olika syfte. De 
senaste åren har kvalitetskraven på kommunikation ökat i samhället: staten 
ställer högre krav på vår kommunikation när det gäller tillgängligheten för 
funktionsvarierade målgrupper, nya digitala plattformar ger oss nya utmaningar 
och våra målgrupper ställer också högre krav på kvalité på innehåll och form i 
vår kommunikation. 
I samband med framtagandet och utformningen av Älmhults kommuns nya 
webb som lanserades mars 2022 har kommunikationsavdelningen arbetat med en 
uppdatering av den grafiska profilen för att klara de nya lagkraven. Således 
föreslås en ändring av färgerna i den grafiska profilen och en uppdatering av 
kommunens primär- och sekundärtypsnitt. Se sidan 12–13 i riktlinjen för grafisk 
profil där de nya färgerna presenteras. På sidorna 10-11visas de nya typsnitten. 
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 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 6 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
 

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

70



 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Revidering av grafisk profil 
Ärendenummer KS 2023/15 
 

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

av grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
 

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

 2023-01-18  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Magnus Källström   
magnus.kallstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-18  2(2) 

 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

 
Magnus Källström Susann Pettersson 
Kommunikationschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunikationsavdelningen 
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Grafisk identitet
Symbol ......................................... 6

Logotyp ....................................7-9

Typsnitt ......................................12

Färger ........................................13

Mönster .....................................15

Kommunbolagen .....................16

Kontorsmaterial
Visitkort .....................................20

Kuvert ........................................21

Dokumentmall..........................22

E-post signatur .........................23

Power Point ..............................24

Marknadskommunikation
Bildmanér .................................28

Illustrationer och ikoner ..........30

Grafik och layout ......................32

Digital kommunikation ............34

Rollups och skyltar ...................36

Professionalism
öppenhet och 
engagemang

Dessa tre ord är grundpelarna i vår gemensamma 
värdegrund, det är så vi vill uppfattas. Varje dag gör vi 
vårt bästa för att alla som har kontakt med oss ska få 
en positiv bild av Älmhults kommun. Till allra största 
delen handlar det om möten mellan människor som 
avgör om vi lyckas förmedla våra höga ambitioner, 
men ibland kan en bild, en logotyp eller ett budskap 
spela en viktig roll i kommunikationen. Inte minst för 
att stärka samhörigheten, för att bekräfta vår gemen-
samma bild av Älmhult.

Det är här den grafiska profilen spelar roll. Den hjälper 
oss att formulera och visualisera våra insatser, den ger 
en tydlig avsändare och den förstärker de värden som 
Älmhults kommun står för. Med en grafisk profil sparar 
vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill kommunice-
ra att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och 
det ger en trygghet att våra gemensamma mallar för till 
exempel korrespondens, presentationer, rapporter och 
annonser alltid är uppdaterade.

Den grafiska profilen är vår gemensamma kvalitets-
stämpel och en hjälp för våra kommuninvånare och 
andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker 
vårt varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och 
bekräftar vår identitet.

Har du frågor angående den grafiska profilen kontakta:
Kommunikationsenheten (kommunikation@almhult.se)

Älmhult 2022-09-09
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Blasonering  
– vapenbeskrivning i ord
Sköld delad av guld, vari två  
gröna almblad, och av grönt,  
vari en linnearanka av guld.

Kommunvapnet
Vapnet komponerades 1945 för  
Älmhults köping av tusenkonstnären  
Malte Sundgren. Almbladen syftar 
på ortnamnet och linnean på Linnés 
födelsesocken Stenbrohult ur vilken 
köpingen brutits ut. Vid kommunbild-
ningen återförenades Stenbrohults 
landskommun och köpingen varför 
linnean ännu bättre passar i kommu-
nens vapen. 

Symbol Vårt främsta visuella  
kännetecken
Logotypen med kommunvapnet  
tillsammans med texten Älmhults  
kommun är vårt främsta visuella  
kännetecken. Den visar att det är 
Älmhults kommun som står bakom 
verksamheten och informationen. 
Logotypen  är kommunens gemen-
samma kvalitetsstämpel och en hjälp 
för älmhultsborna att känna  
 

igen verksamheter som helt eller 
delvis finansieras med skattemedel.  
Genom att konsekvent följa riktlinjerna 
för hur vi använder vår logotyp blir 
det tydligt för kommuninvånarna  och 
allmänheten vad som ingår i Älmhults 
kommun och vårt varumärke stärks.

Logotyp

Primär användning

Sekundär användning
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Användning
Vår logotyp ska användas i sin helhet 
och får inte beskäras eller ändras.
Varken tillägg eller ändringar är tillåtna 
enligt upphovsrättsliga regler.

Storlek
Vår logotyp är utformad för att kunna 
användas i de flesta sammanhang och  
storlekar. För att logotypen inte ska 
upplevas som otydlig finns dock en 
minsta tillåten storlek. Bredden måste 
minst vara 30 mm och höjden 15 mm.

Frizon
Logotypen ska alltid omges av en 
frizon. Frizonen är minimiavståndet 
till annan grafik, text eller bild. Syftet 
med frizonen är att logotypen ska bli 
tydlig och att text, adresser, dekor- 
element eller bilder inte ska riskera 
att uppfattas som en del av logotypen.
Frizonen ska minst motsvara höjden 
på Ä:et i ordbilden. Frizonen är ett  
minimum; ju mer fri yta som finns 
runt logotypen, desto tydligare fram-
träder den.

Logotyp

Minsta tillåtna storlek

Frizon

30 mm

15 mm

Exempel på logotyp  
med texttillägg. Kontakta  
kommunikationsenheten 
för användning.

www.almhult.se

Färgkombinationer
Det är viktigt att vår logotyp fram-
träder så tydligt som möjligt för att 
synliggöra Älmhults kommun som 
avsändare.  

På ljusa bilder och ytor använder vi 
logotypen med svart text och kom-
munvapnet i färg. På mörka bilder 
och ytor använder vi logotypen med 
vit text med kommunvapnet i vitt. 

Kontrasten mot bakgrunden ska vara 
så stor som möjlig. Så långt det är 
möjligt väljer vi neutrala bakgrunder 
framför stökiga.

Logotyp

Rubrik
Stolzl 45 pt
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Extern kommunikation,  
trycksaker, hemsida och digital 
kommunikation

Stolzl
Rubriker

Open Sans
Ingress och brödtext

Primärtypsnitt

Stolzl Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
#1234567890,.!?

Stolzl bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
#1234567890,.!?

Open sans Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Open Sans Fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Open Sans Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Abc123
Interna dokument och  
presentationer

Arial
Rubriker och ingresser

Calibri
Längre texter

Typsnitt office

Arial Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Arial Fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Arial Kursiv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.

Calibri Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Calibri Normal Fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Calibri Normal Kursiv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö #1234567890,.!?

Abc123
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CMYK
0  0  12  41

Pantone
415

Hex
#ffdd62

Ljusgul

#e4d693

#f7efc8

#fdf8e4

En tidlös kombination
Färgerna i vår logotyp utgör  
tillsammans våra basfärger. Färgerna 
används primärt i interna dokument 
och för kontorsmaterial. 

En inspirerande variation
För att få variation i vårt visuella 
uttryck och kunna tilltala flera olika 
målgrupper finns våra komplement-
färger. De används både i intern och 
extern kommunikation.

Basfärger Komplementfärger

CMYK
80 0 100 56

Pantone
357 C

RGB
50 90 29

Hex
#07601f

CMYK
0 0 0 100

Pantone
Black

RGB
0 0 0

Hex
#000000

CMYK
0 16 100 0

Pantone
116 C

RGB
243 208 0

Hex
#ffd300

Svart Skogsgrön Solgul

CMYK
77 38 69 30

Hex
#39654e

Salvia

#477e62 #f7b49b #b4d4e9

#9fbbad #facfbc #cfe3f0

#dea6e0 #fde7de #e7f1f9

CMYK
1 12 70 0

Hex
#ffdd62

CMYK
0 50  50  0

Hex
#f4a08c

CMYK
55  10  0  13

Hex
#6cacd4

Gullviva Smultron Viol
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Almbladen som grafisk dekor
Vårt mönster är en repetition av 
almblad från vårt kommunvapen. De 
bildar ett vackert organiskt mönster 
som vi kan använda för att stärka 
vår grafiska identitet. Mönstret bör 
användas sparsmakat som dekor vid 
särskilt angivna tillfällen.

Mönster FärgkombinationerKonsekvens skapar trygghet
Användning av bladmönster i nedan- 
stående färgkombinationer rekom-
menderas för att hålla en enhetlig 
profil. Bladen får återges i 100% eller 
50% på vit bakgrund och i 50% på 
färgplatta.
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Storlek
Logotyperna bör användas enligt  
nedanstående specifikation.

Placering
När logotypen används tillsammans 
med  Älmhults kommun bör kom-
munens logotyp placeras till vänster, 
proportionerna vara likvärdiga och 
linjera i underkant på texten Älmhults 
kommun. 

Kommunala bolag

ÄLMHULTS 
TERMINAL AB

ÄLMHULTS-
BOSTÄDER

ELMEN AB ELMEN AB ELMEN AB

ELM
NET

ÄLMHULTS 
FIBERNÄT

ELM
NET

ÄLMHULTS 
FIBERNÄT

ELM
NET

ÄLMHULTS 
FIBERNÄT

ÄLMHULTS-
BOSTÄDER

25 mm

20 mm 20 mm

Min mått 
20 mm

Färger
Logotyperna för våra kommunala 
bolag används i nedanstående färger

Skogsgrön 
CMYK 80 0 100 56
Pantone 357

Svart
CMYK 0 0 0 100
Pantone Black
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Kontorsmaterial
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Namn Efternamn
Titel

0476-550 00
070-123 45 67
namn.efternamn@almhult.se

Post Box 500, 342 23 Älmhult
Besök Stortorget 1, Älmhult
www.almhult.se

First name Surname
Title

+46 476-550 00
+46 70-123 45 67
namn.efternamn@almhult.se

Post Box 500, SE-342 23 Älmhult
Location Stortorget 1, Älmhult
www.almhult.se

Format / 90x55 mm
Papper / 300 gr Scandia 2000 vit

Logotyp / 30 mm
Namn / Arial Fet 11 pkt
Titel / Calibri Normal 9 pkt
Adress / Calibri Normal 9/12 pkt

Visitkort C5
Adressgrupp / Calibri Normal 8,5 pkt
Logotyp /  30 mm

C4
Adressgrupp / Calibri Normal 8,5 pkt
Logotyp / 50 mm

Logotyp
Placeras i övre vänstra hörnet  
med 15 mm marginal 

Kuvert

Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
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Logotyp
Placeras i övre vänstra hörnet  
med 15 mm marginal Brevmall Typografi

Brödtext / Arial Normal 12 pkt
Avsändare / Arial Normal 12 pkt
Titel / Arial Kursiv 12 pkt

Logotyp / 100 pixlar
Enhet / Arial Fet 10 pkt
Adressgrupp / Arial Normal 10/13 pkt

E-post

Hej Namn!
Qui consequ idemodignime sit aut qui consequi cus, non 
explign atempor eratur? Qui ant re pliat re dolorup tatquidem 
quasped maximus demos ent is erchitis molorro ipitis aut pla 
doloremporum idio. Isquis aut fugiam quamendelit lam, ul-
laturis molupta tiostibust, to blant, cus, consequam, sit expe 
nus alignis acerit doluptatur? Qui quo ex enda culpa dis ea 
sit re volupietur molupta qui dis re nusdam namus.

 
Med vänlig hälsning

Namn Efternamn
Titel

Förvaltning/enhetsnamn
Box 500
343 23 Älmhult
0476-551 00
namn.efternamn@almhult.se
www.almhult.se

Värna om miljön - undvik utskrift!

Typografi
Rubrik 1 / Arial Fet 16 pkt
Brödtext / Calibri 12 pkt
Rubrik 2 / Arial Fet 14 pkt
Rubrik 3 / Arial Fet 12 pkt
Adressgrupp / Arial Normal/Fet 
Regular 8,5/12 pkt

Post Box 500, 342 33 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  E-post info@almhult.se  Webbplats www.almhult.se
Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073

Rubrik 16 punkter
Brödtext 12 punkter. Radlängden bör inte översti ga 13 cm. Qui consequ idemodignime sit 
aut qui consequi cus, non explign atempor eratur? Qui ant re pliat re dolorup tatquidem 
quasped maximus demos ent is erchiti s molorro ipiti s aut pla doloremporum idio. Isquis aut 
fugiam quamendelit lam, ullaturis molupta ti osti bust, to blant, cus, consequam, sit expe nus 
alignis acerit doluptatur? Qui quo ex enda culpa dis ea sit re volupietur 
molupta qui dis re nusdam namus.

Rubrik 14 punkter
Brödtext 12 punkter. Qui consequ idemodignime sit aut qui consequi cus, non explign 
atempor eratur? 

Rubrik 12 punkter
Brödtext 12 punkter. Qui consequ idemodignime sit aut qui consequi cus, non explign 
atempor eratur? 

Punktlista
• Brödtext 12 punkter.
• Brödtext 12 punkter
• Brödtext 12 punkter
• Brödtext 12 punkter

Med vänlig hälsning
Namn Eft ernamn
Titel

2000-00-00         1(1)

Namn Efternamn
c/o
Adress
Postadress
Land

Kommunledningsförvaltningen
Namn Efternamn
0476-123 45
namn.efternamn@almhult.se

12 mm 118 mm26 mm 26 mm

40 mm

178 mm

86



2524 Älmhults kommun | Grafisk profilÄlmhults kommun | Grafisk profil

Försättsblad
För PowerPoint-presentationer finns 
försättssidor i komplementfärgerna 
för att skapa variation i designen. 
Logotypen placeras i nedre högra 
hörnet.

Power Point Undersidor
Undersidor i PowerPoint presentationer 
är utformade enligt nedanstående. Vår 
logotyp finns inte med på alla under- 
sidor utan det räcker med att den finns 
på försättsida och eventuell sista sida.

Power Point

Startsida
Arial 60 pt 
Underrubrik Calibri 24 pt

Rubriksida
Arial 60 pt
Brödtext Calibri 24 pt

Rubriksida
Arial 60 pt
Brödtext Calibri 24 pt

Rubrik
Arial 45 pt
• Punktlista – Calibri 24 pt
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista

Rubrik
Arial 45 pt
Igenis ut et volorehendam earum fuga. 
Et et asim quam que odigentore pe 
volorporpos ra siti  offi  cient, eatem rem 
dolorum rati  qui omnimincto eseque 
volore et explam cust, quo modis auda.

Rubriksida
Arial 60 pt
Brödtext Calibri 24 pt

Rubriksida
Arial 60 pt
Brödtext Calibri 24 pt

Rubrik
Arial 45 pt

Rubrik
Arial 45 pt
Igenis ut et volorehendam earum fuga. 
Et et asim quam que odigentore pe volor-
porpos ra siti  offi  cient, eatem rem dolo-
rum rati  qui omnimincto eseque volore et 
explam cust, quo modis auda.

• Punktlista – Calibri 24 pt
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista

Startsida 
Arial 60 pt 
Underrubrik Calibri 24 pt

Startsida
Arial 60 pt 
Underrubrik Calibri 24 pt

Startsida 
Arial 60 pt 
Underrubrik Calibri 24 pt

Bakgrund 
100%

Underrubrik
Calibri Normal

Rubrik
Arial Bold

Bakgrund 
25%

Logotypen 
placeras i nedre 
högra hörnet
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Marknads-
kommunikation
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Identitet och samhörighet
Bilder är en viktig del i vår kommu-
nikation och ska användas för att 
förtydliga och förstärka det som sägs. 
Våra bilder ska präglas av ett och 
samma bildmanér för att skapa igen-
känning och förmedla rätt känsla. Ett 
gemensamt bildspråk hjälper oss att 
profilera Älmhults kommun och våra 
enskilda verksamheter. 

Bilderna ska kännas nära och vara 
fotograferade i Älmhults kommun, 
gärna med en dokumentär känsla.  
Vardagen och mötet mellan 
människor ska vara i fokus. Anställ-
da och invånare ska känna igen sig i 
bilderna som andas professionalism, 
öppenhet och engagemang. 

Bildmanér 
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Illustrationer Liv och rörelse
För att förtydliga och stödja bud-
skapen i vår kommunikation har vi 
tagit fram en bredd av illustrationer 
och ikoner som som kan hjälpa till. 
Illustrationerna är av handritad  
karaktär och bidrar med en känsla av 
liv och rörelse. 

Tydlighet och ökad läsbarhet
Våra ikoner är primärt framtagna för 
digital kommunikation på hemsida 
och i sociala medier. Våra profilfärger 
tillsammans med de tjockare linjerna 
ger våra ikoner ett eget uttryck.
Ikonerna ska inte användas som  
dekorelement utan fylla en funktion i 
att förstärka och förenkla budskapet.

Ikoner

                                                
      HJärtat används i kommunikationen av vår värdegrund

Illustrationen ligger i sidfoten på vår hemsida

Bygga

Näringsliv

Stadsutveckling

Kommun

Omsorg

Upplev Pil

Kontakt

Skola
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Grafik 
och layout

En grafisk tråd skapar trygghet
För att skapa grafisk igenkänning i 
vår kommunikation har vi tagit fram 
en grafisk grund i form av ytor/block 
som möts med en uppåtgående linje. 
Ytorna kan varieras på många olika 
sätt och fyllas med både färg, bild och 
text. De hjälper också till att sortera/
prioritera innehållet till mottagaren.

Affisch/annons

Applicering

Rekryteringsannons

Glöm 
inget på 
badplatsen!
Kom ihåg att ta med ditt skräp hem.

Tillsammans håller vi rent!

Framsida folder/broschyr

Sociala medier

Årsredovisning
Älmhults kommun 2022

Vi söker

Yrkeslärare 
Industri CNC

Läs mer på almhult.se/jobb Invigning 
Paradisskolan7 

sep
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Digital 
kommunikation

Digital tillgänglighet för alla
Våra webbplatser och mobila appli-
kationer ska vara tillgängliga för alla 
människor. Kravet på tillgänglighet 
finns i lagen om tillgänglighet till  
digital offentlig service.

Dessa riktlinjer för syftar till ökad  
digital tillgänglighet för alla användare, 
inklusive personer med funktionsned-
sättning.

Typsnitts hierarki hemsida

Webbfärger

Tänk på att alltid ha tillräcklig  
kontrast mellan bakgrund och text 
för att säkerställa läsbarhet. Se 
Webbdirektivet för mer information

Envision 
primary
#39654e

Skarp gul
#ffdd62

Mörkgrön 
#477e62

Mellangul 2
#e4d693

Mellangrön 
#9fbbad

Ljusgrön 
#dea6e0

Mellangrön 2 
#e6efe8

Mellangul
#f7efc8

Ljusgul 2
#fdf8e4

Ljusgul
#fcf9ef

H1 
Stolz, medium, 
3.6 rem

H2 
Stolz, medium, 
2.8 rem

H3 
Stolz, medium, 
2.2 rem

H4 
Stolz, medium,  
1.8 rem

Ingress 
Open sans, 2.1 rem

Brödtext 
Open sans, 1.8 rem

i

Invigning 
Paradisskolan7 

sep
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Lorem
ipsum dolor
sit amet

Läs mer på almhult.se

Typsnitt
Rubrik / Stolzl Medium
Brödtext / Open Sans Regular
www-adress / Open Sans Regular

Logotyp
Placering / centrerad i nederkant
Storlek / 300 mm

Rollup

Lorem
ipsum dolor
sit amet

Läs mer på almhult.se

I Älmhults kommun har vi många 
olika typer av skyltar och det är viktigt 
att de har hög kontrast och läsbarhet. 
För att skapa enhetlighet följer vi 
nedanstående riktlinjer.

Logotyp
Placeras i övre vänstra hörnet på 
skylt med text. Vid skylt med enbart 
logotyp placeras logotypen i centrum 
med frizonens avstånd runtom. 

Typsnitt
Rubrik / Stolzl Medium
Underrubrik / Open Sans Regular

All text skrivs med gemena bokstäver 
och storlek anpassas för tillfället och 
hög kontrast och läsbarhet priorite-
ras. 

Skyltar

Rubrik
Underrubrik

Rubrik
Underrubrik

Personal
Staff

Exempel dörrskylt Exempel dörrskylt
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Har du frågor angående den grafiska profilen kontakta:

Kommunikationsavdelningen 
kommunikation@almhult.se
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 13 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

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

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

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

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

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

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Tjänsteskrivelse  2023 

 2023-01-19  1(2) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

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

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

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

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

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

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

 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse  2023 

 2023-01-19  2(2) 

 

 

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

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 88 Aktualisering av reglemente 
Ärendenummer GNF 2022/21 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden föreslår kommunfullmäktige i 

samarbetskommunerna att anta uppdaterat reglemente för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-12-02. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. Ett nytt reglemente med ett uppdaterad 
hänvisning föreslås antas. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

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

 

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 
Kommunfullmäktige i Älmhults, Markaryds och Ljungby kommuner 
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 Tjänsteskrivelse  

  2022-12-02  1(1) 

 

 

Familjerätten  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Aktualisering av reglemente 
Ärendenummer GNF 2022/21 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. 
Ett nytt reglemente med ett uppdaterad hänvisning föreslås antas. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

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

 
Familjerättens förslag till beslut 
 Gemensamma nämnden föreslår kommunfullmäktige i 

samarbetskommunerna att anta uppdaterat reglemente för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-12-02 

 
Amanda Olsson Ann-Christina Karlberg 
Nämndsekreterare Enhetschef Familjerätten 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Älmhult, Markaryds och Ljungby kommuner 
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  Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  1(6) 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

    
 

 

 
 
 
  

Reglemente 
 

Samverkan i gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer GNF 2022/21 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Ljungby kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Markaryds kommun XXXX-XX-XX, § XX 

Implementeras av respektive kommun 

Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2018-12-17, § 273  

• Ljungby kommun 2018-12-17, § 163 

• Markaryds kommun 2018-12-17, § 166 

Framtaget av Familjerätten i Älmhult, Ljungby och Markaryd kommuner  
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Reservation .........................................................................................................5 

Ansvarsområde ......................................................................................................5 

Förvaltning ............................................................................................................6 
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Delgivning .............................................................................................................6 
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Delegering .............................................................................................................6 
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 Reglemente Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  3(6) 

 

 
 

Om reglementet 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner avtalade 2005 om att från och 
med den 1 januari 2006 inrätta en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, 
fortsättningsvis kallad Nämnden. 
Älmhults kommun är värdkommun och Nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och en mellan kommunerna 
ingången samverkansöverenskommelse för Nämnden. 
 

Sammansättning 
1 § 
Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och 
två ersättare. 
Ledamöter och ersättare i Nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 
januari året efter det år då val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
Älmhults kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Ordförande 
utses bland ordinarie ledamöter från Älmhults kommun. Vice ordförande utses 
bland ordinarie ledamöter från övriga kommuner. 
 

Beredning 
2 § 
Nämnden har inget utskott. Ärenden som ska avgöras av nämnden bereds på sätt 
som ordföranden bestämmer. En ledamot eller en ersättare i Nämnden får begära 
att socialnämnderna eller i förekommande fall kommunstyrelsen i berörda 
kommuner ska höras i ett ärende av principiell betydelse eller av större vikt. När 
ett ärende har beretts ska det läggas fram för prövning av Nämnden. 
 

Arbetsformer 
3 § 

Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som Nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Älmhults kommun om inte Nämnden bestämmer annat. 
 

Digitala sammanträden 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
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Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  4(6) 

 

 
 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till överenskommen e-postadress. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Vid lika lång 
tjänstgöringstid är det den äldsta ledamoten som kallar till sammanträde. 
 

Ledamöters och ersättares tjänstgöring 
För beslutsförhet krävs att minst fyra ledamöter samtidigt är närvarande. 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare, om möjligt från den kommun som utsett 
ledamoten, tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om ersättare trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde. 
 

Anmälan av förhinder 
Det åligger ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde att själv 
inkalla ersättare. 
 

Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i 
nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Vid lika lång tjänstgöringstid är det 
den äldsta ledamoten som fullgör ordförandens uppgifter. 
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 
är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan nämnden 
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utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens eller vice ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Reservation 
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering. 
 

Ansvarsområde 
4 § 
Den gemensamma nämnden ansvarar för socialnämndens uppgifter i följande 
delar av den familjerättsliga lagstiftningen: 

• Information om familjerättsliga frågor. 

• Utreda med mera faderskap och föräldraskap (dock ej utredning med så kallat 
S-protokoll) 

• Samarbetssamtal (frivilliga enligt socialtjänstlagen eller på uppdrag av 
domstol) 

• Upprättande av och godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge. 

• Utredningar och yttranden om vårdnad, boende och umgänge samt att på 
uppdrag av domstol verkställa umgängesstöd. 

• Adoptioner (yttranden, utredningar och beslut om medgivande, beslut att 
adoptionsprocessen får fortsätta, uppföljningsrapporter samt stöd och hjälp 
enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] och 6 kap. 7 § SoL som 
ej är behovsprövat.) 

• Utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL samt beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om 
umgängesstöd till barn i samband med att föräldrarna deltar i frivilliga 
samarbetssamtal. 

• Utredningar med mera om barns umgänge med annan än förälder enligt 6 
kap. 15 a § föräldrabalken (1949:381) [FB] 

• Namnärenden 
Nämnden ska i övrigt besluta i sådana mål och ärenden där det ankommer på 
Nämnden att föra talan för Nämndens vägnar, träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
Det ingår i Nämndens uppgifter att inom Nämndens verksamhetsområde vara 
ansvarig för hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör 
Nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd. 
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Förvaltning 
5 § 
Nämnden ska handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde inom ramen för den fastställda budgeten. 
Socialnämnden i Älmhults kommun är den nämnd som fullgör kommunens upp-
gifter inom socialtjänsten som arbetsgivare. 
 

Samråd och rapporteringsskyldighet 
6 § 
Värdkommunen ska utifrån kommunallagens bestämmelser och efter samråd 
med övriga samverkande kommuner upprätta budget för Nämnden. 
Innan Nämnden fattar beslut om eller (om beslut ska fattas av endera eller 
samtliga samverkande kommuners fullmäktige) lägger fram förslag avseende 
avtal av större vikt eller om större investering ska Nämnden inhämta 
godkännande från socialnämnderna eller i förekommande fall 
kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna. 
Nämnden ska till de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten 
utvecklats under det senast förflutna kvartalet och hur ställningen är under 
budgetåret. 
 

Delgivning 
7 § 
Delgivning med Nämnden sker med ordföranden eller anställd som Nämnden 
bestämmer. 
 

Undertecknande av handlingar 
8 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelse som beslutats av Nämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall av vice ordföranden, och 
kontrasigneras av anställd som Nämnden bestämmer. I övriga fall bestämmer 
Nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 

Delegering 
9 § 
Nämnden bestämmer i särskild delegeringsordning omfattning av den delegering 
som Nämnden har rätt till enligt kommunallagen. 
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 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 14 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
 

109



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
 

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

för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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Budget 2023 och prognos 2024–2025 

Älmhultsbostäder AB 
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1 Bolagets uppdrag 
Bolaget skall inom Älmhults kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter samt bygga 
bostäder och lokaler.  

2 Resultatmål 
Bolaget skall visa ett ekonomiskt överskott som skapar trygghet för såväl ägare som 
hyresgäster. Ekonomin skall även ge förutsättningar för att utföra framtida renoveringsbehov 
och en nyproduktion som möter marknadens förväntningar på hyresrätter. För att klara detta 
skall bolagets soliditet alltid överstiga 15%, vid utgången av 2021 var soliditeten 30%.  

3 Ekonomi 

3.1 Resultatplan 2023–2025 

Det råder vid upprättandet av resultatplanen en hög inflationstakt vilket har en direkt påverkan 
på bolaget. För att möta de väsentligt ökade kostnaderna kommer hyresjusteringarna behöva 
vara större än de senaste åren och bolagets budget förutsätter således att den höga 
inflationstakten även får genomslag i hyresutvecklingen. Bolaget har sedan ingången av 2020 
haft en högre vakansgrad än normalt men under 2022 har vakansgraden minskat. Bolaget 
arbetar för en fortsatt minskning av vakansgraden under prognosperioden.  

I jämförelse med den senaste resultatprognosen för helåret 2022 bedöms driftskostnaderna öka 
med 10% under 2023 där kostnaden för el respektive fjärrvärme har en väsentligt högre 
kostnadsutveckling än snittet. För åren 2024 och 2025 är den bedömda kostnadsökningen 4% 
respektive 2%.  

Under posten avskrivningar ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar samt 
nedskrivning av kommande nyproduktioner. En återföring om 4 512 tkr återfinns budgeterad för 
respektive budgetår vilket bygger på fastigheternas marknadsvärde i bokslutet för 2021. Det 
statliga investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder har upphört vilket påverkar 
bolaget och nyproduktioner bedöms därför belasta resultatet med en nedskrivning i samband 
med färdigställandet. Planerad nyproduktion år 2024 bedöms av denna anledning medföra en 
nedskrivning om 8 202 tkr. I takt med att bolaget nyproducerar lägenheter samt renoverar 
badrum finns ett behov av nyupplåning vilket påverkar finansiella kostnader i resultatplanen. 
Den höga inflationstakten gör att även räntorna stiger och kommande nyupplåning samt 
ränteomskrivningar är i budget åsatta en ränta i nivå med av Riksbanken upprättade 
ränteprognos. Andelen bundna lån vid ingången av 2023 uppgår till 91% av kreditportföljen.  
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Resultaträkning tkr    

 2023 2024 2025 

Intäkter      108 060          115 428          119 414     

Fastighetskostnader -     66 213     -     68 973     -     70 539     

Bruttoresultat      41 847          46 455          48 875     

Övriga kostnader -       7 054     -       7 195     -       7 339     

Avskrivningar -     22 100     -     32 853     -     24 594     

Rörelseresultat      12 693            6 407          16 942     

       

Finansiella intäkter              69                  69                  69     

Finansiella kostnader -     11 574     -     13 938     -     16 253     

Resultat efter finansiella        1 188     -      7 462               758     

       

Bokslutsdisp.                -                    -                    -     

Skatt på årets resultat                -                    -                    -     

       

Årets resultat        1 188     -      7 462               758     

    
Balansräkning tkr    

 2023 2024 2025 

Mark. byggnader, markanl      793 959          877 440          906 700     

Maskiner o inv.         5 175             2 388                423     

Finansiella anl. tillg.            260                260                260     

Summa anl.tillg.    799 394        880 088        907 383     

Oms. tillgångar        64 609            25 793            18 596     

Likvida medel         1 065             1 065             1 065     

Summa tillgångar    865 068        906 946        927 044     

       

Eget kapital      245 334          237 212          237 310     

Obeskattade reserver            515                515                515     

Långfristiga skulder      598 000          648 000          668 000     

Kortfristiga skulder        21 219            21 219            21 219     

Summa skulder o eget kapital    865 068        906 946        927 044     
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Kassaflödesanalys, tkr 2023 2024 2025 

       

Den löpande verksamheten       

Årets resultat       1 188  -       7 462           758  

Justering för av- & nedskrivningar      22 100         32 853       24 594  

Justering för övriga likvidpåverkande poster              -                 -               -  

Justering för ej likvidpåverkande poster              -                 -               -  

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital              -                 -               -  

Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar -   14 402         38 816        7 197  

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder              -                 -               -  

Kassaflöde från den löpande verksamheten      8 886       64 207     32 549  

       

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggningstillgångar -   58 226  -    113 547  -   51 889  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar              -                 -               -  

Investering i finansiella anläggningstillgångar              -                 -               -  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar              -                 -               -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -  58 226  -  113 547  -  51 889  

       

Finansieringsverksamheten       

Utdelning -        660  -          660  -        660  

Nyupptagna lån      50 000         50 000       20 000  

Amortering av långfristiga skulder              -                 -               -  

Ökning (+)/minskning(-) övriga långfristiga skulder              -                 -               -  

Ökning minskning/ långfristiga fordringar              -                 -               -  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    49 340       49 340     19 340  

       

Årets kassaflöde           0  0  0  
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3.2 Investeringsbudget 2023–2032 

Bolagets handlingsplan för nybyggnation åren 2023–2032 förutsätter att efterfrågan på nyproducerade lägenheter finns, att vakansgraden är låg och att bolagets 
ekonomiska ställning medger detta. I investeringsbudgeten har medtagits nybyggnationer enligt följande: 

- 20 lägenheter 2024  
- Vardera 50 lägenheter åren 2026, 2028 och 2030  

 
Under åren 2023–2025 planeras badrumsrenoveringar med stambyte i 262 lägenheter och i delar av dessa även fönsterbyten. 
 
För att möta kraven i allmännyttans klimatinitiativ om 30% lägre energiförbrukning år 2030 än 2017 investeras 5.6 mkr år 2023 och därefter 3 mkr årligen.  
 

Investeringar tkr 

Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totalt 

Nybyggnation lgh             42 900              76 937              78 264              79 590              277 691  
Ny lokal Eldaren 3               12 000                              12 000  
Ombyggnation Netto               7 000                              7 000  
Rivning Plåtslagaren 6               7 000                              7 000  
Klimatinitiativet                 5 601              3 000              3 000              3 000              3 000              3 000              3 000              3 000              3 000              3 000            32 601  
Renovering badrum               30 500            46 597            33 889            15 674                      126 660  

Övriga investeringar               10 125              7 050            15 000            15 000            15 000            15 000            15 000            15 000            15 000            15 000          137 175  
Summa:              58 226         113 547            51 889          110 611            18 000            96 264            18 000            97 590            18 000            18 000          600 127    
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4 Intern kontroll (köps in av extern part) 

4.1 Riskanalys 2021 

Utförts av Ernst & Young AB i samband med revision med följande utfall: 

”Vi lämnade ett fåtal rekommendationer vid 2020 års revision och noterar att samtliga har 
åtgärdats under 2021. 

Vi har vid vår granskning för 2021 inte identifierat några väsentliga brister i rutiner som 
påverkar den finansiella redovisningen.” 

Jörgen Assarsson auktoriserad revisor 

4.2 Plan för intern kontroll 2022 och 2023 

Utförs av extern part i samband med revision av respektive årsbokslut. 

5 Framtid 

 Detaljplanen för Plåtslagaren 6 förväntas vara klar hösten 2023 och därefter kommer 
den planerade omvandlingen av området från lättare industri till bostäder att påbörjas. 
För att långsiktigt ge möjligheter för bolaget att möta marknadens förväntningar på både 
marklägenheter och lägenheter i flerbostadshus kan ytterligare markförvärv komma att 
behöva genomföras.   

 De stora kostnadsökningarna förutsätter en fortsatt hög fokus på bolagets effektivitet 
och kostnadsutveckling samtidigt som högre hyresökningar än som varit tidigare kan 
komma att krävas. 

 Investeringar i energibesparande åtgärder är högt prioriterade och bolaget kommer 
fortsätta aktivt att arbeta med att minska användningen av de olika förbrukningsslagen, 
vilket är en del av Allmännyttans klimatinitiativ.  

 Då Riksbanken prognostiserar ett högre ränteläge för de närmsta åren kommer bolaget 
fortsätta arbeta aktivt med kreditportföljen utifrån gällande finanspolicy. En utökad 
kreditvolym kommer vara nödvändig i takt med att bolaget producerar nya lägenheter 
samt vidhåller en hög takt på underhållet av befintligt bestånd.  
 

 
Beslutad i styrelsen den 2022-10-27 § 31 
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ElmNet
Budget_2023_221027_styrelsen

Konto
Budget Helår 

2022 Prognos 2022
Budget Helår 

2023
31200 Utförda fiberarbeten 0 13 107 50 000
31300 Utförda arbeten på entreprenad 0 160 000 0
31990 Aktiverad anslutningsavgift 1 240 000 1 240 000 1 449 000
32100 Kommission KO 4 400 000 4 450 000 4 791 672
32110 Kommission Griffel 105 400 101 904 100 920
32150 Näthyra Kommunen 220 200 200 200 220 200
32160 Svartfiberhyra VA 294 000 320 000 342 000
32200 Svartfiberhyror 650 000 655 000 898 550
32300 Nodhyror 15 500 15 500 15 500
32500 Distributionsavgift, privat 1 240 000 1 210 000 1 294 240
32550 Distributionsavgift, företag 67 000 83 420 70 400
36100 Försäljning av entreprenad 0 140 000 0
36900 Övriga sidointäkter 0 200 0
37000 Öresavrundning 0 0
37400 Öresutjämning 0 0
39120 Arrendeintäkter NYTT under 2022 0 59 490 7 620
39600 Valutakursvinster 0 0
39920 Sjuklöneersättning 0 0
 Intäkter 8 232 100 8 648 821 9 240 102
40100 Inköp av varor och material 0 -1 385 0
41100 Schaktarbeten m.m. 0 -76 987 0
41200 Fiberarbeten m.m. -100 000 -130 000 -145 860
42100 Reparation och service -120 000 -120 000 -134 640
42200 Ledningsvisning -150 000 -150 000 -168 300
42300 Övervakning/Larm -32 000 -32 000 -44 000
43100 Näthyra byanät -421 000 -466 321 -409 920
43200 Näthyra Markaryds kom -41 250 -41 250 -41 250
44100 Elkostnader, noder -150 000 -207 455 -393 371
44200 Tillstånd/avgifter -33 000 -30 000 -33 000
46100 Datatjänst kund/underentreprenör 0 -20 000 -20 000
 Utgifter/Kostnader -1 047 250 -1 275 398 -1 390 341
50100 Lokalhyra -130 000 -190 640 -213 000
50600 Städning och renhållning -7 000 -7 000 -7 140
51100 Tomträttsavgäld/arrende -85 000 -85 000 -86 700
52100 Hyra av maskiner -51 000 -51 000 -52 020
54100 Förbrukningsinventarier 0 0 0
54200 Programvaror -120 000 -120 000 -122 400
58100 Resekostnader/biljetter -2 000 -2 000 -2 040
58310 Kost och logi i Sverige 0 0 0
59000 Reklam och PR 0 0 0
59100 Hemsida/info/telefon -55 000 -55 000 -56 100
59200 Annons -25 000 -25 000 -25 500
59400 Servicecenter -170 000 -165 000 -173 400
60620 Inkasso och KFM-avgifter 0 0 -1 000
61100 Kontorsmateriel -15 000 -15 000 -15 300
61500 Trycksaker 0 0 0
62110 Fast telefoni -7 000 -7 000 0
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62120 Mobiltelefon -6 000 -6 000 -6 120
62300 Datakommunikation -30 000 -30 000 -30 600
62400 SMS tjänst -20 000 -10 000 -12 000
62500 Postbefordran -60 000 -40 000 -40 800
63100 Försäkringspremier 0 0 0
63510 Konstaterade förluster kundfor -3 000 -4 000 -8 000
64100 Styrelsearvode -165 000 -168 000 -168 300
64200 Ersättningar till revisor -60 000 -60 000 -61 200
65400 IT tjänster -110 000 -122 000 -124 650
65500 Konsultkostnader -10 000 -10 000 -10 200
65550 Konsultkostnad/ledningsfunkt. -245 000 -245 000 -300 000
65600 Serviceavg branschorg -70 000 -65 000 -61 200
65700 Bankkostnader -1 500 -1 500 -1 500
65900 Övriga externa tjänster -5 000 -24 000 -24 000
69010 Konferenser sv -15 000 -15 000 -15 300
69820 Föreningsavg ej avd.gill -3 000 -3 000 -3 060
69910 Övriga extern kostn, avdragsg. -1 000 -1 000 -1 000
69920 Övr ej adr.gilla kostnader 0 0
 Övriga utgifter -1 471 500 -1 527 140 -1 622 530
70100 Löner -315 180 -315 180 -439 247
70110 Löner Projektanställd -251 043 -251 000 -130 068
70900 Förändring sem. löneskuld 0 0 0
74110 Uppl. avtalspension -11 850 -11 850 -30 728
75100 Lagstadgade sociala avgifter -180 000 -180 000 -201 781
75190 Soc avg sem. lön 0 0 0
75330 Uppl. löneskatt -2 875 -2 875 -7 455
75700 Premier arbetsmarkn.försäkring -300 -300 -600
76100 Utbildning -6 000 -6 000 -10 000
76220 Sjuk- och hälsovård, ej avdrag -6 000 -7 000 -12 000
76990 Övriga personalkostnader -2 000 -2 000 -4 000
Utgifter,kostnader personal -775 248 -776 205 -835 879
78210 Avskrivning byggnader -10 000 -10 000 -11 541
78240 Avskrivn fibernät -4 825 000 -4 825 000 -5 115 000
78310 Avskrivn inventarier 0 -2 000 -13 200
78320 Avskrivn byggn inventarier -120 000 -120 000 -122 400
Utgifter,kostnader avskrivningar -4 955 000 -4 957 000 -5 262 141
83100 Ränteintäkt omsättn tillgångar 0 10 000 7 000
83300 Valutakursdifferenser 0 0 0
84000 Räntekostnader -70 000 -70 000 -91 250
84100 Räntekostnader för långf skuld -80 000 -185 000 -804 482
84140 Räntekostnad skattekonto 0 -5 000 0
84640 Borgensavgift -325 000 -325 000 -325 000
Finansiellt netto -475 000 -575 000 -1 213 732
88500 Förändring av överavskrivn 0 0 0
88530 Förändring av överavskrivninga 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat -491 898 -461 922 -1 084 521
Varav avskr på 40Mkr och byanätsbidrag 1 500 000 1 500 000

Resultat: 1 038 078 415 479
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1 Bolagets uppdrag 

ElmNets övergripande uppdrag är att bidra till kommunens vision om befolkningstillväxt och god 
livskvalitet. Bolaget ska inrikta sin verksamhet på att aktivt underlätta för kommuninvånare och 
företag att få tillgång till ändamålsenliga fibernät, primärt stamnät men även lokala fibernät. 

2 Resultatmål 

Vid årsskiftet 2022/2023 finns det ca 4 500 kunder i drift i vårt fibernät (exklusive kommunala 
verksamheter). Med utgångspunkt från nätutbyggnad i pågående exploateringsområden, nya 

exploateringsområden samt förtätning av centrum under perioden 2023 – 2025 så är en rimlig 

målsättning att vi ska ha ca 4 800 kunder vid årsskiftet 2023/2024, ca 5 100 kunder vid 
årsskiftet 2024/2025 och ca 5 500 kunder vid utgången av 2025. 

3 Ekonomi 

3.1 Resultatplan 2023-2025 

 

Resultaträkning, tkr Bokslut Prognos Budget 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Intäkter 8 771 8 779 9 240 10 428 10 823 

Fastighetskostnader 0 0 0  0 0 

Bruttoresultat 8 771 8 779 9 240 10 428 10 823 

Övriga kostnader -3 271 -3 617 -3 849 -3 976 -4 050 

Avskrivningar -4 997 -5 082 -5 262 -5 376 -5 491 

Rörelseresultat 503 100 129 1 076 1 282 

           

Finansiella intäkter 15 10 7  6 5 

Finansiella kostnader -509 -582 -1 221 -1 422 -1 170 

Resultat efter finansiella poster 9 -472 -1 085 -340 117 

           

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

           

Årets resultat 9 -472 -1 085 -340 117 

 

Ovanstående resultatplan inkluderar kapitaltjänstkostnader på 1,5 Mkr årligen på 

stamnätsutbyggnad och sökta men ej beviljade bidrag till fiberutbyggnad av accessnät på 

landsbygden. 
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3.2 Investeringsbudget 2023 – 2027  

 

Investeringar, tkr               

                

Prio / Projekt 
Prognos 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
Budget 

2026 
Budget 

2027 Totalt 

1 / Utbyggnad accessnät 4 900 4 000 4 000 4 000 i.a. i.a. 16 900 

                

Summa 4 900 4 000 4 000 4 000 - - 16 900 

 

Budgeterade investeringar föreslås finansieras på följande sätt: 

2023: Egna medel 4 000 tkr 

2024: Egna medel 4 000 tkr 

2025: Egna medel 4 000 tkr 

 

För perioden 2026 – 2027 lägger bolaget ingen investeringsbudget då bolagets utbyggnad av 

fibernät till övervägande del är efterfrågestyrd och för den perioden påverkas 

investeringsbehovet framförallt av i vilken takt och omfattning nya exploateringsområden växer 

fram, något som bolaget i dagsläget finner väldigt osäkert att bedöma. 

4 Framtid 

ElmNet bedömer att arbetet med den ”Smarta staden” kommer att ta fart under perioden och att 

ElmNet via sitt fibernät och eventuellt ett nytt LORA-nät kommer att bli en viktig aktör i detta 

arbete. Samarbetspartner blir framförallt kommunens IT-verksamhet men även privata aktörer 

bör ha ett intresse av att nyttja de möjligheter som ett väl täckande LORA-nät ger. 

ElmNets samarbetsavtal med Sydlänk ger ElmNet tillgång till en avsevärt mycket större 

geografisk marknad än tidigare vad gäller så kallade ”Svartfiber-affärer” och här ser vi en hyfsat 

stor tillväxtpotential för bolaget. 

Nya krav från MSB och PTS på robusthet och driftsäkerhet, framförallt vad gäller fibernoder, 

kan komma att medföra investeringsbehov för att stärka fibernodernas skalskydd. 
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§ 42 Biblioteksplan 2023–2026 
Ärendenummer KS 2022/210 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan daterad 

2022-12-07 med följande tillägg: 
1.a Tillägg under punkten 4.2.1 – text och nytt mål 

  
Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Biblioteken ska arbeta för ökad tillgänglighet även utanför huvudbiblioteket 
genom till exempel mer-öppet vilket innebär att biblioteket kan användas även 
utan närvarande personal. Ökad tillgänglighet kan också uppnås genom att stärka 
och utveckla det uppsökande och rörliga biblioteksarbetet. Bibliotekets digitala 
verksamheter, tjänster och utbud binder samman de fysiska platserna och 
kompletterar varandra. 
  
Mål: 

• Under tiden 2023-2026 ska arbetet med tillgängligheten på kommunens 
filialbibliotek ökas genom till exempel fler projekt med mer-öppet eller 
samarbeten med andra lokala aktörer.  

  
1.b Tillägg under punkt 4 – ny punkt 4.4 

  
4.4 Gemensamma utmaningar 
Barn och unga lägger idag allt mindre tid på att läsa litteratur samtidigt som de 
själv tycker att de borde läsa mer enligt Statens medieråd.  Barn och unga måste 
ha ett språk och en läsförmåga så att de klarar av samhällets och skolans 
utmaningar. Läsningen är grunden för att bli integrerad i samhället. Alla vuxna 
kring barnet är viktiga för att främja läsandet. 
Skolbiblioteken och folkbiblioteken i Älmhult ska samverka för att öka 
kunskapen och kompetensen genom läsfrämjande, strategiskt arbete. 
  
Mål: 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska skapa en 
formaliserad samverkan för biblioteksverksamheten i Älmhults kommun. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka i 
syfte att förbättra barn och ungas läsförståelse. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka 
så att eleverna i alla skolor ska ha tillgång till skolbiblioteken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 153 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

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

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

• Utbildningsnämndens beslut 2022-11-02, § 112 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: 
1. Tillägg under punkten 4.2.1 – text och nytt mål 
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Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Biblioteken ska arbeta för ökad tillgänglighet även utanför huvudbiblioteket 
genom till exempel mer-öppet vilket innebär att biblioteket kan användas även 
utan närvarande personal. Ökad tillgänglighet kan också uppnås genom att stärka 
och utveckla det uppsökande och rörliga biblioteksarbetet. Bibliotekets digitala 
verksamheter, tjänster och utbud binder samman de fysiska platserna och 
kompletterar varandra. 
  
Mål: 

• Under tiden 2023-2026 ska arbetet med tillgängligheten på kommunens 
filialbibliotek ökas genom till exempel fler projekt med mer-öppet eller 
samarbeten med andra lokala aktörer.  

  
2. Tillägg under punkt 4 – ny punkt 4.4 

  
4.4 Gemensamma utmaningar 
Barn och unga lägger idag allt mindre tid på att läsa litteratur samtidigt som de 
själv tycker att de borde läsa mer enligt Statens medieråd.  Barn och unga måste 
ha ett språk och en läsförmåga så att de klarar av samhällets och skolans 
utmaningar. Läsningen är grunden för att bli integrerad i samhället. Alla vuxna 
kring barnet är viktiga för att främja läsandet. 
Skolbiblioteken och folkbiblioteken i Älmhult ska samverka för att öka 
kunskapen och kompetensen genom läsfrämjande, strategiskt arbete. 
  
Mål: 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska skapa en 
formaliserad samverkan för biblioteksverksamheten i Älmhults kommun. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka i 
syfte att förbättra barn och ungas läsförståelse. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka 
så att eleverna i alla skolor ska ha tillgång till skolbiblioteken. 

Jakob Willborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med följande tillägg: 
1. Tillägg under punkt 4.2.2 – Nytt mål 
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Utvecklingsområde 2: Läsning och berättande ytterligare ett mål 
Mål 

• Att utveckla arbetet med att bevara och levandegöra det svenska och 
småländska litterära kulturarvet detta kopplat till det globala målet 11.4 
Skydda världens kultur- och naturarv. 

Eva Ballovarre (S) yrkar avslag på Jakob Willborgs (M) tilläggsyrkande. 
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
Jakob Willborg (M) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarre (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Votering begärd 
Ordförande presenterar följande propositionsordning 
Ja-röst innebär bifall till Jakob Willborg (M) yrkande. 
Nej-röst innebär avslag till Jakob Willborg (M) yrkande 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat avslå Jakob 
Willborgs (M) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Lars Ingvert (S) 

 
 Nej  

Stefan Jönsson (S)  Nej  
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Elin Nilsson (S) 

 
 Nej  

Gusten Mårtensson (C) 

 
 Nej  

Yvonne Jonsson (C) 

 
 Nej  

Marie Olofsson (C) 

 
 Nej  

Jakob Willborg (M) 

 
Ja   

Bengt Adolfsson (M) 

 
Ja   

Sonja Emilsson (M) 

 
Ja   

Jeanette Schölin (SD) 

 
Ja   

Eva Ballovarre (S) 

 
 Nej  

Resultat  4 7 0 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Biblioteksplan 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/210 
 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

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

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

• Utbildningsnämndens beslut 2022-11-02, § 112 
 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtensson (C) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
  

Förslag/Utkast 
 

Biblioteksplan för Älmhults 
kommun 2023–2026 
Ärendenummer KS 2022/210 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 

Ersätter Bestämmelser som styrdokumentet ersätter 
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1. Inledning 
Biblioteken har ett starkt och viktigt uppdrag för att främja läsning, verka för 
samhälleligt deltagande och tillgång till kultur. 
Biblioteken finns till för alla och har ett starkt och viktigt uppdrag för 
läsfrämjande, samhälleligt deltagande och tillgång till kultur. Var och ens 
förmåga att läsa, tolka och förstå världen är grunden i en vital demokrati. 
En biblioteksplan är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun ska ha. 
Biblioteksplanen är ett övergripande strategiskt dokument som redogör för 
riktningen och ambitionerna för all biblioteksverksamhet inom Älmhults 
kommun under tidsperioden 2023–2026.  
I framtagandet av denna biblioteksplan har medarbetare från både folk- och 
skolbiblioteken inkluderats i arbetet. Personal från kultur- och 
fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har genomfört enkäter, 
intervjuer och haft dialog med kommunens invånare om biblioteksverksamheten 
i Älmhult.  
Biblioteksplanen utvärderas av kultur- och fritidsnämnden. Utvärdering av 
skolbibliotekens arbete följs upp i skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
Revidering av biblioteksplanen kan ske under planperioden och ska senast göras 
innan utgången av denna plan.  
Planen beslutas av kommunfullmäktige. 
 

2. Bibliotekens uppdrag 
Bibliotekets roll som samhällsviktig aktör har under flera år framträtt allt mer, 
biblioteket är mer relevant än någonsin.  
Bibliotekslagens ändamålsparagraf säger att biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Bibliotekslagen fastställer även att biblioteken är till för alla. Men särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt fyra prioriterade målgrupper: 

• personer med funktionsnedsättning, 
• nationella minoriteter, 
• personer med annat modersmål än svenska, 
• barn och ungdomar. 

Alla människor har samma rättigheter men olika stort behov av samhällets 
insatser. Därför ska prioriteringar göras med detta som grund.   
 

2.1. Folkbibliotekens uppdrag 
Utöver ändamålsparagrafen ska folkbiblioteken särskilt arbeta för att: 

• vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
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• särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 

• utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet, 

• öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet, 

• ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

 

2.2. Skolbibliotekens uppdrag 
Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas också 
av bibliotekslagen. Enligt skollagen skall eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Enligt Skolverket är det rektors 
ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 
att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

Enligt Skolverket bör verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att:  

• den kan stödja elevers språk- och kunskapsutveckling,  

• den är en del av skolans verksamhet,  

• bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att 
samarbeta,  

• det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i skolans 
alla ämnen. Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna lokalerna eller 
anställa en bibliotekarie, är samarbete med närliggande skolor eller 
kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning. 

 
3. Biblioteken i Älmhults kommun 
Bibliotekens verksamhet består övergripande av biblioteksrummet, själva 
mötesplatsen, det samlade utbudet av fysiska och digitala medier, läsfrämjande 
och kulturella aktiviteter och bibliotekariernas vägledning och pedagogiska 
arbete för besökare och elever. 

 
3.1. Folkbiblioteket 
Varje år besöker omkring 100 000 personer folkbiblioteket i Älmhults kommun. 
Folkbiblioteket förmedlar mer än 110 000 fysiska och digitala lån av medier. De 
kulturella aktiviteter biblioteken ordnar har närmare 4 000 deltagare, många av 
dem är barn.  
Folkbiblioteket i Älmhults kommun omfattar huvudbiblioteket på centralorten 
och sju biblioteksfilialer i Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck, Liatorp, 
Pjätteryd, och Virestad. Hallaryd, Pjätteryd och Eneryda delar lokaler med 
förskolan. Filialerna i Eneryda och Häradsbäck har självservicemöjligheter. Via 
det digitala biblioteket kan alla låntagare dygnet runt administrera lån och nå 
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digitala böcker, tidningar och film. Folkbiblioteket tillhandahåller medier till 
allmänheten samt till förskola och vuxenutbildning. 
Folkbiblioteket är organiserat under Kultur- och fritidsnämnden och dess 
förvaltning.  
 

3.2. Skolbiblioteken 
Skolbiblioteken är en resurs för de cirka 2800 barn och ungdomar i åldrarna 6 år 
och uppåt som går i Älmhults kommunala skolor. 2021 registrerades drygt 55 
000 fysiska och digitala lån inom skolbiblioteksverksamheten.  
Skolbiblioteken är organiserade kring en bemannad skolbibliotekscentral som 
administrerar medier och tillhandahåller pedagogiska tjänster för skolor F-3 och 
F-6. På varje F-3 och F-6 skola finns ett bibliotek. Linnéskolans högstadium och 
Haganässkolans gymnasium har bemannade skolbibliotek. Internationella 
skolans bibliotek är bemannat och dess administrativa system följer International 
Baccalaureate-standard.  
Skolbiblioteken är organiserade under Utbildningsnämnden och dess 
förvaltning. 
 

3.3. Samverkan 
I Älmhults kommun har folk- och skolbiblioteken gemensamt 
biblioteksdatasystem som förvaltas av folkbiblioteket. 
Skol- och folkbiblioteken har olika uppdrag men arbetar enligt bibliotekslagen 
med samma prioriterade målgrupper. Detta avspeglas i verksamheternas olika 
delar, inte minst i utbudet av medier, den pedagogiska verksamheten och 
lokalernas utformning. 
Tillsammans med kommunens Servicecenter ansvarar folkbiblioteket för 
Digidel, en verksamhet som ger kommuninvånare tillgång till digitala resurser 
och kunskap om dessa. Folkbiblioteket samarbetar inom Kultur- och 
fritidsförvaltningen och med verksamheter under Socialförvaltningen för att nå 
prioriterade grupper. Folkbiblioteket samarbetar även kring kulturaktiviteter med 
föreningar, bildningsförbund och övriga delar av lokal- och civilsamhället. 
Folkbibliotekets viktigaste samarbetspartner är användarna. Det är användarnas 
behov av folkbiblioteket som mötesplats, dess medier och övriga resurser som 
utgör grunden för verksamheten. 
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4. Inriktning för och utveckling av 
biblioteksverksamheten i Älmhult under 2023–2026 
 
4.1. Övergripande perspektiv och förhållningssätt 
4.1.1. Hållbarhet 
Bibliotekens arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle är en del av Älmhults 
kommuns övergripande processer och resultatmål som är kopplade till Agenda 
2030 och de globala målen. Biblioteken arbetar för ett hållbart samhälle genom 
att stödja och bidra till människors språk- och läsförmåga, deras möjligheter att 
informera sig och ta del av utbildning och kultur. En viktig princip för hela 
Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Biblioteken verkar även för att 
informera om demokrati- och hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030.  
 Globala mål kopplade till detta uppdrag är: 3 God hälsa och välbefinnande, 4 
God utbildning, 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och 
samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion samt 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen. 

                    

 
4.1.2. Tillgänglighet 
Biblioteket ska vara öppet, tillgängligt för alla och anpassat efter användarnas 
behov. Tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet fungerar för alla 
människor. Hur lokalerna är utformade, möjligheter att ta del av det som erbjuds, 
tillgång till information och ett bra bemötande. 
Biblioteken ska prioritera personer med nedsatt förmåga att fungera fysiskt, 
psykiskt eller intellektuellt så att de kan ta del av information utifrån sina 
förutsättningar. Information och litteratur ska även vara tillgänglig på jämlika 
villkor ur fysisk, kognitiv, språklig, kunskapsmässig, psykosocial, administrativ 
och ekonomisk aspekt.  
Tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Att arbeta för tillgänglighet 
till biblioteket som mötesplats och till bibliotekets resurser och programutbud 
syftar därmed till att ge tillgång till det offentliga rummet. Det ska finnas 
förutsättningar för alla att vara aktiva deltagare i demokratin.  
 
4.1.3. Mångfald 
Älmhult är en mångkulturell kommun. Kommunens medborgare har därigenom 
olika förutsättningar att etablera sig och integreras i det svenska samhället.  
Människor med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp för 
biblioteken, liksom nationella minoriteter och människor med 
funktionsnedsättningar. För dessa arbetar biblioteken kompensatoriskt. 
Samtidigt ska biblioteken vara tillgängliga för alla och människor ska kunna ta 
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del av bibliotekens verksamhet oavsett identitet och bakgrund. Biblioteken 
arbetar därför inkluderande och med ett mångfaldsperspektiv som beaktar de sju 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
 

4.2. Folkbiblioteken 
4.2.1. Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Älmhults bibliotek skall verka för det demokratiska samhällets utveckling och 
allas delaktighet i samhällslivet. Folkbiblioteket ska tillgodose människors 
informationsbehov, ge tillgång till medier, internet, läs- och studieplatser, 
skrivare, dator och andra digitala verktyg.  
Folkbiblioteket skall arbeta för ökad medie- och informationskompetens så att 
alla får förutsättningar att vara digitalt delaktiga. 
Folkbiblioteket ska också vara en välkomnande mötesplats dit människor med 
olika erfarenheter, bakgrund och kunskaper kan komma utan krav på 
motprestation. I demokratiuppdraget ingår att arbeta för ett långsiktigt hållbart 
samhälle där alla kan verka på egna villkor. Älmhultsbor ska uppleva att 
folkbiblioteket är deras. En plattform för kunskap och kultur där de kan 
utvecklas individuellt, i grupp och i olika samarbetsformer. 
Folkbibliotekets kulturella aktiviteter präglas av bildning, kreativitet och 
medskapande. För att uppnå detta skall biblioteket arbeta med 
invånarinvolvering och deltagandekultur. 
Mål: 

• öka tillgängligheten på biblioteken och i bibliotekens informationsmaterial, 

• stärka och utveckla medborgarnas digitala kompetens genom arbete inom 
Digidel, 

• modernisera bibliotekslokalerna och mötesplatsen för att bättre möta 
Älmhultsbornas behov av information, kunskap och kultur, 

• arbeta med invånarinvolvering och deltagandekultur i utvecklingen av 
programverksamheten och mötesplatserna, 

• i samarbete med civilsamhälle och samhällsaktörer utveckla biblioteket som 
en plattform för demokrati- och hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 och de 
globala målen. 
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4.2.2. Utvecklingsområde 2: Läsning och berättande 
Att förmedla litteratur och arbeta läsfrämjande hör till bibliotekens kärnuppdrag. 
Folkbiblioteket främjar läsning för alla genom att aktivt förmedla samlingarna, 
genom programverksamheten och i de dagliga mötena med besökarna, både i 
och utanför biblioteksrummet. Utbudet av litteratur ska vara kvalitativt, relevant, 
mångfaldigt och utifrån lokalsamhällets intressen och behov.  
Många känner inte till bibliotekets alla medietjänster och anpassade format som 
erbjuds. Utmaningen framåt för folkbiblioteket blir att möta behoven och att nå 
ut med det läsfrämjande arbetet till den mångfald av människor och grupper som 
verkar och lever i Älmhults kommun. 
Folkbibliotekens läsfrämjande arbete omfattar en mängd aktiviteter och metoder 
som bidrar till att öka språkinlärning och lässtimulans i alla typer och former av 
text. Folkbiblioteken arbetar med ett vidgat textbegrepp där text och berättelser 
kan förmedlas genom olika medier och kommunikationsformer.  
Mål: 

• stärka det läsfrämjande och bibliotekspedagogiska arbetet för människor med 
annat modersmål än svenska, med lässvårigheter och inom kommunal 
vuxenutbildning, 

• öka kunskapen om våra nationella minoriteter och nationella minoriteters 
tillgång till litteratur på sitt eget språk, 

• arbeta för fortsatt högt antal lån per tusen invånare genom aktiv 
medieplanering som syftar till ett utbud av medier som är kvalitativt, 
inspirerande, relevant och utifrån lokalsamhällets intressen och behov, 

• öka andelen aktiviteter där deltagarna skapar egna uttryck. 
 

 
 
 

 
4.2.3. Utvecklingsområde 3: Barn och unga 
Barnrättsperspektivet, bibliotekslagens fokus på barn och unga liksom de statliga 
satsningarna på läsfrämjande innebär att folkbiblioteket har ett omfattande 
uppdrag att arbeta för målgruppen barn och unga. Barn har rätt till utveckling, 
till yttrandefrihet, tillgång till information och utbildning. Barns rätt till lek, vila 
och fritid är också väsentlig för folkbibliotekets verksamhet. 
Många barn i Älmhults kommun besöker folkbiblioteket på eftermiddagarna, de 
ser biblioteket som sin fristad, ett rum mellan skolan och hemmet där de kan 
umgås, läsa och studera.  
Idag arbetar folkbiblioteket med ett brett utbud av läsfrämjande och kulturella 
aktiviteter för de yngsta till de äldsta barnen.  
Mål:  
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• utveckla det systematiska språk- och läsfrämjande arbetet för barn 0–12 år 
genom Språk- och Lässtegen. Barn och deras vuxna ska erbjudas 
språkfrämjande och lässtimulerande aktiviteter och lära känna folkbiblioteket 
som en resurs för språkutveckling, läs- och informationsbehov, 

• genom Läsfrämjandelyftet utveckla de läsfrämjande aktiviteterna och stärka 
profession i rollen som läsfrämjare,  

• i samråd med barnen omgestalta och utveckla biblioteksrummet för att skapa 
en attraktiv och stimulerande verksamhet och ett bättre resursutnyttjande av 
biblioteksrummet, 

• arbeta för delaktighet och inkludering av barnen i folkbibliotekets 
verksamhet.  

 
 

 
 
 
 

4.3. Skolbiblioteken 
4.3.1. Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Att kunna läsa, skriva, göra sin röst hörd och ha tillgång till information är 
demokratiska rättigheter. Barn och unga behöver kunna omvandla information 
till kunskap för att bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle. 
Med skolan, litteraturen och medarbetarna som bas, skapas verksamheten 
tillsammans med andra och tillsammans med användarna. När olika 
kompetenser, erfarenheter och uppdrag samarbetar kan skolbibliotekens uppdrag 
om delaktighet, bildning och demokrati utföras. Samverkan kommer därför 
fortsatt att vara avgörande för att bära och genomföra bredden i 
biblioteksuppdraget. 
Mål: 

• öka samarbetet med lärarna och skolbiblioteket i syfte att utveckla elevernas 
medie- och informationskompetens för att använda såväl digitala som andra 
verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 
problemlösning, skapande, kommunikation och lärande, 

• öka samarbetet med lärarna och skolbiblioteket i syfte att utveckla elevernas 
källkritiska förmåga för att använda sig av ett kritiskt tänkande och 
självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 
överväganden, 

• öka samarbetet med lärarna och skolbiblioteket i syfte att utveckla 
elevernasdemokratiska värderingar för att de ska kunna göra och uttrycka 
medvetna etiska ställningstaganden samt ta avstånd från att människor utsätts 
för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling. 
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4.3.2. Utvecklingsområde 2: Läsning 
Skolbibliotekens uppdrag är att främja och stärka skolans arbete bland annat 
gällande att utveckla elevernas språkliga förmåga. Biblioteksverksamheten blir 
därför en viktig del av skolans arbete med läsning, läsförståelse och läsintresse.  
Genom att läsa utvecklar elever förmågan till empati och formar sin identitet. 
Via litteraturen kan elever bredda sina erfarenheter, ta del av andra kulturer och 
språk, andra tidsepoker och livsperspektiv.  
God språklig förmåga och god läsförståelse främjar lärandet i alla skolans ämnen 
och ökar elevers möjligheter till fortsatt utbildning och framtida yrkesliv. 
Satsningar på läsning i olika sammanhang och former är därmed en satsning på 
en hållbar framtid.  
Mål: 

• utveckla samarbetsformer med lärare och elever för att tillgodose behovet av 
läsinspiration och främja läslust, 

• tillhandahålla litteratur som utvecklar och utmanar elevers förmåga att leva 
sig in i och förstå andra människors situation, 

• stödja elevers läs- och språkutveckling genom att tillhandahålla litteratur och 
annan media på flera språk som är anpassade till elevers förmåga, behov och 
intresse. 

 
 

 
 

 
  

144



 Förslag/Utkast  

 2022-12-05  11(11) 

 

 

5. Lagar, riktlinjer och styrdokument 
Biblioteksplanen har utformats med stöd av följande lagar, riktlinjer och 
styrdokument på internationell, nationell och kommunal nivå: 
Agenda 2030 
Bibliotekslagen (2013:801) 
Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022 - 2024  
Det demokratiska samtalet i en digital tid SOU 2020:56 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
Kulturplan Kronoberg 2022 – 2024 
Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 
Läroplanerna för grundsärskolan, grundskolan, gymnasiesärskolan och 
gymnasiet 2022 
Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3 
Skolbiblioteksplan 2021 - 2023, Älmhults kommun 
Skollagen (2010:800) 
Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022 – 2025 
Unescos folkbiblioteksmanisfest 
Unescos skolbiblioteksmanifest 
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
Verksamhetsplan för digitalisering, Älmhults kommun 
Älmhults kommuns vision 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Biblioteksplan 
Ärendenummer KFN 2022/11 
 

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

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 
 

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

Beslutsunderlag 
•  Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21  

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

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

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Biblioteksplan 
Ärendenummer UN 2021/333 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till en 

skolbiblioteksplan med det tillägg som utbildningsförvaltningen föreslår.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

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

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-27 

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

 Datum  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

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

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

 Datum  2(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

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

 Datum  3(3) 

 

 

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

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

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

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

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

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