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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C) 
Sonja Emilsson (M) 
Eva Ballovarre (S) 
Thomas Harrysson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Helen Bengtsson (S) ersätter Ann Johansson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP), §§ 193–222 
 
Tjänstemän 
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef, §§ 191–195, deltog på distans 
Emma Lina Svensson, avdelningschef miljö- och byggförvaltningen, §§ 191–
195 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, §§ 191–197 
Anna Elmgren, HR-chef, § 198, deltog på distans 
Caroline Biltmo, redovisningsansvarig, §§ 198–200 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, §§ 198–206 
Oleksandra Polupan, planarkitekt, §§ 200–201 
Jessica Cedervall, VD SSAM, § 220, deltog på distans 
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare, deltog på distans 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Susann Pettersson, kommunchef, §§ 196–222 
 

Övriga deltagande 
Gusten Mårtensson (C) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Ärenden 
 

§ 191 Val av justerare 
 

5 
§ 192 Fastställande av föredragningslista 

 

6 - 7 
§ 193 Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt 

strålskyddslagen 

2021/159 

8 - 9 

§ 194 Antagande av taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 

2021/160 

10 - 11 

§ 195 Revidering av timavgiften i "Taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område" 

2021/161 

12 - 13 

§ 196 Uppdrag om krigsplacering av kommunens 
tillsvidareanställda personal 

2021/156 

14 - 15 

§ 197 Inrättande av brottsförebyggande råd 
2021/157 

16 - 17 
§ 198 Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt 

program i Älmhults kommun - Helen 
Bengtsson (S) 

2021/95 

18 - 20 

§ 199 Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunövergripande Älmhults kommun 

2021/139 

21 - 22 

§ 200 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunövergripande Älmhults kommun 

2021/139 

23 - 25 

§ 201 Antagande av detaljplan Hagahem 1, Haganäs 
2018/2 

26 - 27 
§ 202 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults 

kommun 

2021/141 

28 - 29 

§ 203 Svar på remiss om föreskrifter om 
Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till 
järnvägsinfrastruktur och tjänster 

2021/166 

30 - 31 

§ 204 Yttrande över samrådshandling översiktsplan 
Olofströms kommun 

2021/127 

32 - 33 

§ 205 Yttrande över remissutgåva Länstransportplan 
Kronobergs län 2022 - 2033 

2021/152 

34 - 35 

§ 206 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
2021/67 

36 - 38 
§ 207 Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 nämnder 

och bolag 

2021/153 

39 - 41 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 208 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

2021/133 

42 

§ 209 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/4 

43 
§ 210 Förlängning av kommunalt partnerskap med 

Sydafrika 2022-2024 

2021/190 

44 - 45 

§ 211 Fyllnadsval representant kommunalt 
partnerskap Sydafrika 

2021/190 

46 - 47 

§ 212 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Elizabeth 
Peltola (C) 

2021/170 

48 

§ 213 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter 
Elizabeth Peltola (C) 

2021/171 

49 

§ 214 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021/172 

50 

§ 215 Val till uppdraget som ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/192 

51 

§ 216 Val till uppdraget som ledamot i kommunala 
pensionärsrådet efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/191 

52 

§ 217 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Thomas 
Harrysson (C) 

2021/196 

53 

§ 218 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Yvonne 
Jonsson (C) 

2021/197 

54 

§ 219 Meddelanden 
2021/30 

55 
§ 220 Förslag till Renhållningstaxa 2022 för 

Älmhults kommun 

2021/162 

56 - 58 

§ 221 Fastställande av budget och verksamhetsplan 
för år 2022 med plan för åren 2023-2024 

2021/55 

59 - 63 

§ 222 Strategisk information 
2021/31 

64 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 191 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Sonja Emilsson (M) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Sonja Emilsson (M) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 192 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet 
efter Elizabeth Peltola (C), KS 2021/191, 

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet efter Elizabeth Peltola (C), KS 2021/192,  

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Thomas Harrysson (C), KS 2021/196, 

• Ärende om val till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Yvonne Jonsson (C), KS 2021/197, 

läggs till föredragningslistan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan 
med följande ändringar: 

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet 
efter Elizabeth Peltola (C), KS 2021/191, 

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet efter Elizabeth Peltola (C), KS 2021/192,  

• Ärende om val till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Thomas Harrysson (C), KS 2021/196, 

• Ärende om val till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Yvonne Jonsson (C), KS 2021/197, 

Läggs till föredragningslistan. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 193 Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt 
strålskyddslagen 
Ärendenummer KS 2021/159 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 92. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 92, att föreslå 
kommunfullmäktige anta taxan enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”. 
Taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bland annat 
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 133 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 92 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16 

• Taxa enligt strålskyddslagen 
 

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

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 194 Antagande av taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 
Ärendenummer KS 2021/160 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 93. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 93, att föreslå 
kommunfullmäktige anta taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
biprodukter” 
Taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av 
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och 
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 140 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-06, § 93 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om taxa för offentlig kontroll 
av animaliska biprodukter daterad 2021-09-16 

• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 195 Revidering av timavgiften i "Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" 
Ärendenummer KS 2021/161 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 91. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 91, att föreslå 
kommunfullmäktige anta ändring av taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område, upprättad 2009-08-31” 
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit 
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs 
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 141 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 91 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 

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

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 196 Uppdrag om krigsplacering av kommunens 
tillsvidareanställda personal 
Ärendenummer KS 2021/156 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och 

prövningsverket att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal 
krigsplaceras vid Älmhults kommun.  

2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31. 
3. Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering 

finansieras inom befintlig budgetram. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet 
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens 
krigsorganisation och bemanning av densamma. 
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att all tillsvidare-
anställd personal som är tillgänglig krigsplaceras i Älmhults kommun. 
Uppgifterna i händelse av höjd beredskap och krig skall planeras och redovisas i 
separat bemanningsplan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 144 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
Elmnet AB 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 197 Inrättande av brottsförebyggande råd 
Ärendenummer KS 2021/157 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget. 
2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i medborgarlöfte med polismyndigheten träffat 
överenskommelse om att under år 2021 etablera och organisera ett 
brottsförebyggande råd inom Älmhults kommun. Det förslag som 
kommunledningsförvaltningen presenterar är baserat på utredningen Kommuner 
mot brott SOU2021:49vars förslag med största sannolikhet kommer att rendera i 
ett lagstiftat ansvar som träder i kraft 2023-01-01. 
Förslaget till beslut är att strategiskt brottsförebyggande råd med ansvar för att 
leda, ange mål och ramar samt skapa förutsättning för kommunens brotts-
förebyggande utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och 
lokalpolisområdeschef. Föredragande är kommunens kris- och beredskapsstrateg 
samt kommunpolis. 
Därutöver organiseras på tjänstemannanivå ett operativt brottsförebyggande råd. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 145 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Elmnet AB 
Älmhultsbostäder AB 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 198 Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt 
program i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2021/95 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Helen Bengtsson (S) gällande att införa ett lönepolitiskt program i 
Älmhults kommun daterad 2021-05-24. Förslagsställaren skriver att genom rätt 
använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka 
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare. Vidare är det också viktigt att 
ha underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att följa upp hur 
lönepolitiken ska se ut. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 81, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
I Älmhults kommun finns en lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige sedan 
2015-08-31, § 147, som beskriver Älmhults kommuns lönepolitik som ska göra 
det möjligt att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. 
Varje år görs en lönekartläggning i kommunen för att undersöka lönerna utifrån 
ett jämställdshetsperspektiv, för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader. 
Detta är ett underlag för att följa upp lönestrukturer.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och att avslå motionen.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-10-14, § 53 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06 

• Motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen 
Bengtsson (S) program daterad 2021-05-24 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Lönepolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S) yrkar att kommunstyrelsens 
föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Votering begärd 
Ordförande redogör följande: 

• Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
• Nej-röst innebär bifall till Helen Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S) 

yrkande. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstod 
Thomas Harrysson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Soili Lång-Söderberg (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Ja   
Gun-Britt Cedergren (KD) Ja   
Eva Ballovarre (S)  Nej  
Helen Bengtsson (S)  Nej  
Lars Ingvert (S)  Nej  

19



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Stefan Jönsson (S)  Nej  
Börje Tranvik (-)   Avstod 
Elizabeth Peltola (C) Ja   
Resultat 6st Ja-röster 4st Nej-röster 1st avstod 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
HR-avdelningen 
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§ 199 Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunövergripande Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2, 2021-08-31 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-10-12, § 138 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

• Finansiell rapport - per 31 augusti 2021  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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§ 200 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunövergripande Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Besluta godkänna kommunens delårsrapport 2 per augusti 2021. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Kommunstyrelsen ska få en återrapportering på hur de riktade statsbidragen 

kopplat till äldreomsorgen använts och om det som varit möjligt att sökas har 
sökts. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 2 per augusti 2021. Delårsrapport 2 syftar till att, genom 
en förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om förväntat bokslut 
2021, med fokus på resultatmål och ekonomi. Revisorerna granskar översiktligt 
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande. 
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande: 

• Uppföljningen av resultatmålen visar på att 4 av de 10 målen bedöms 
uppfyllas under året. Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Det mål 
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt samt målet 
om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv 
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det 
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt 
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.  

• Investeringsprognosen visar på en hög investeringsnivå på över 300 miljoner 
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt, 
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.  
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 139 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05 

• Delårsrapport 2 Älmhults kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-05  

• Utbildningsnämnden beslut 2021-09-29, § 106 

• Socialnämnden beslut 2021-09-22, § 111 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 88 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-09-13, § 35 

• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 105 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-30, § 72 

• Miljö- och byggnämnden - Delårsrapport 2 år 2021  

• Socialnämnden - Delårsrapport 2 år 2021 

• Kommunstyrelsen - Delårsrapport 2 år 2021 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Delårsrapport 2 2021 

• Utbildningsnämnden - Delårsrapport 2 2021 

• Delårsrapport 2 för Tekniska nämnden år 2021 

• Kultur- och fritidsnämnden - Delårsrapport 2 år 2021  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarres (S) yrkar att kommunstyrelsen ska få en återrapportering på hur 
de riktade statsbidragen kopplat till äldreomsorgen använts och om det som varit 
möjligt att sökas har sökts. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

24



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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) 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 201 Antagande av detaljplan Hagahem 1, 
Haganäs 
Ärendenummer KS 2018/2 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Hagahem 1 med flera, Älmhult, 

Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 

upprättas för Hagahem 1 med flera, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 
kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika 
delar av Älmhult med olika boendeformer. Området kan på sikt utvecklas till ett 
attraktivt bostadskvarter med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, 
Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken och väg 23 och väg 
120. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av 
flerfamiljshus, tillfälligt vistelse (ej camping) och möjliggöra för vård- och 
centrumändamål på fastigheten Hagahem 1. Syftet är också att möjliggöra 
fastighetsreglering utifrån befintliga förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 
och Älmhult 3:1.  
Enligt översiktsplanen anges markanvändningen som oförändrad men att mindre 
förtätningar kan ingå. Detaljplanen stämmer därmed överens med gällande 
översiktsplan. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
Detaljplanen funnits tillgänglig för granskning under tiden 11 juni – 9 juli 2021 
och de synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och 
kommenterade i granskningsutlåtande. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och någon 
strategisk miljöbedömning behöver därför inte upprättas. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 130 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17 

• Plankarta 2021-09-17 

• Planbeskrivning 2021-09-17 

• Samrådsredogörelse 2021-04-28 

• Granskningsutlåtande 2021-09-17 

• Trafikbullerutredning Hagahem, 2019-02-19  

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 2018-06-19 

• Geoteknisk utredning inför detaljplan för Hagahem 1 m.fl., Älmhult, Sweco, 
2020-06-10 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hagahem 1, Älmhult, Sweco, 
2021-03-31 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 202 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2021/141 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till naturvårdsplan för Älmhults kommun. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till 
naturvårdsplan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med framtagandet av nu gällande översiktsplan konstaterades att 
underlagsmaterial gällande naturvård var bristfälligt. Älmhults kommun står nu 
inför att ta fram en ny översiktsplan. Med anledning av detta har ett förslag till 
naturvårdsplan tagits fram. 
Det främsta syftet med planen är att vara en kunskapssammanställning som 
pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Innehållet i planen 
tjänar därmed som kunskapsunderlag till samhällsplaneringen och ger bättre 
underlag till ställningstaganden som behöver göras i den övergripande 
planeringen.  
De naturvärden som beskrivs i planen omfattar all mark, även privatägd. Inga 
ställningstaganden sker dock och naturvårdsplanen innebär ingen inskränkning 
för markanvändning. Denna typ av ställningstagande och riktlinjer ska ske i 
kommunens översiktsplan.  
Framtagandet av naturvårdsplanen har i huvudsak gjorts av extern kompetens 
(Naturcentrum AB) då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom 
organisationen. Kommunledningsförvaltningen jämte tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen har emellertid varit delaktiga i arbetet.  
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Framtagandet av naturvårdsplanen har skett inom ramen för LONA och har till 
hälften finansierats med statliga medel. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 137 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 

• Förslag till naturvårdsplan för Älmhults kommun 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 203 Svar på remiss om föreskrifter om 
Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till 
järnvägsinfrastruktur och tjänster 
Ärendenummer KS 2021/166 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig över 

Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av omarbetning av järnvägslagen (2002:519) behöver 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde 
till tjänster och järnvägsinfrastruktur ändras.  
Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att Älmhults kommun yttrar sig i 
enlighet med denna tjänsteskrivelse.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 

• Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:XX) om 
tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster - Transportstyrelsen  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Transportstyrelsen 
 
 

31



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 204 Yttrande över samrådshandling 
översiktsplan Olofströms kommun 
Ärendenummer KS 2021/127 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Olofströms kommun har tagit fram samrådshandling ny översiktsplan för 
Olofströms kommun. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
denna. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av innehållet i samrådshandlingen 
och ser inte att något i samrådshandlingen föranleder Älmhults kommun att ha 
några särskilda synpunkter på samrådsförslaget. 
Älmhults kommun vill emellertid ändå särskilt lyfta frågan om Sydostlänken, ny 
järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Objektet tas upp i 
samrådshandlingen och Älmhults kommun vill understryka att kommunen ser 
detta infrastrukturprojekt som mycket viktigt för att nå ett effektivare system för 
järnvägstrafik och att inte bara godstransporter utan även persontrafik måste 
möjliggöras på sträckan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 131 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

• Samrådshandling översiktsplan Olofströms kommun 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Olofströms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 205 Yttrande över remissutgåva 
Länstransportplan Kronobergs län 2022 - 2033 
Ärendenummer KS 2021/152 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över remissversion Länstransportplan 2022–

2033 i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-10-21. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg har tagit fram remisshandling för Länstransportplan för 
Kronobergs län 2022 – 2033. Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram om 
881 miljoner kr för perioden. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra 
sig över förslaget.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet 
med denna tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 

• Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033, remissversion 2021-09-09  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Region Kronoberg 
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§ 206 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

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

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2022: 
Socialdemokraterna 220 000 kronor 
Centerpartiet 170 200 kronor 
Liberalerna 54 100 kronor 
Kristdemokraterna 54 100 kronor 
Miljöpartiet de gröna  37 500 kronor 
Moderata Samlingspartiet  153 600 kronor 
Sverigedemokraterna  87 300 kronor 
Vänsterpartiet  54 100 kronor 

2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen 
senast 2021-12-20. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2022. 

4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2022: 
Socialdemokraterna 35 355 kronor 
Centerpartiet 26 516 kronor 
Liberalerna 5 892 kronor 
Kristdemokraterna 5 892 kronor 
Miljöpartiet de gröna  2 946 kronor 
Moderata Samlingspartiet  23 570 kronor 
Sverigedemokraterna  11 785 kronor 
Vänsterpartiet  5 892 kronor 

5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–5 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt 
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari 
månad.  
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från 
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2020 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2022, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2021. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 951 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 586 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 946 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 132 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 

• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2022 daterad 2021-09-29 

• Redovisning av partistöd 2020 från: 
o Centerpartiet inkom 2021-04-08 
o Kristdemokraterna inkom 2021-06-09 
o Vänsterpartiet inkom 2021-06-21 
o Socialdemokraterna inkom 2021-06-22 
o Moderaterna inkom 2021-06-22 
o Miljöpartiet inkom 2021-06-29 
o Sverigedemokraterna inkom 2021-05-31 
o Liberalerna inkom 2021-06-30 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Partier representerade i fullmäktige 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 207 Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 
nämnder och bolag 
Ärendenummer KS 2021/153 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för nämnder 2022. 
2. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för bolag 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på aktivitetsplaner, utifrån uppsiktsplikten, har tagits fram för nämnder 
och bolag för 2022. 

Förslag på aktiviteter för nämnder 2022 
Nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan: 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Nämnd 

Januari - 

Februari 
 

Mars Utbildningsnämnden 

April Miljö- och byggnadsnämnden 

Maj Socialnämnden 

Juni Kultur- och fritidsnämnden 

Juli - 

Augusti Tekniska nämnden 

September Socialnämnden 

Oktober (två datum) Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

November 
 

December 
 

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens 
presidium och nämndernas presidier enligt nedan: 

Månad Presidium 

februari Socialnämnden 

Maj Utbildningsnämnden 

Augusti Socialnämnden 

November Utbildningsnämnden 

 
Förslag på aktiviteter för bolag 2022 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Bolag 

Februari Älmhultsbostäder AB 

ElmNet AB 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 142 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-04 
 

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

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 208 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2021/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt följande: 

Från och med 1 november 2021 ersätts Elizabeth Peltola (C) av Gusten 
Mårtensson (C) avseende de delar där Elizabeth Peltola (C) givits delegation. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen från och med 1 november 2021. Således behöver 
kommunstyrelsens delegeringsordning revideras avseende de delar där Elizabeth 
Peltola (C) har givits delegation. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens delegationsordning revideras 
enligt följande: 
Från och med 1 november 2021 ersätts Elizabeth Peltola (C) av Gusten 
Mårtensson (C) avseende de delar där Elizabeth Peltola (C) givits delegation. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 209 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2021/4 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt 
fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för 
styrelsen. 
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut 
ska vinna laga kraft. 
Redovisningen innebär inte att styrelsen får godkänna, ompröva eller fastställa 
delegeringsbeslutet. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad 
delegering. 
Anmälda delegeringsbeslut biläggs protokollet.      
 

Beslutsunderlag 
• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2021-10-20  
 

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

 
 

43



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 210 Förlängning av kommunalt partnerskap med 
Sydafrika 2022–2024 
Ärendenummer KS 2021/190 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om förlängning av politisk styrgrupp 

2022–2024 för pågående kommunalt partnerskap med Sydafrika. 
2. Kostnad för ansökan tas inom kommunledningsförvaltningens budget. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun deltar sedan 2018 i ett Kommunalt Partnerskap tillsammans 
med Växjö kommun och JB Marks Local Municipality i Sydafrika. Det aktuella 
partnerskapet finansieras via svenska ICLD, Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati. 
Nuvarande politisk styrgrupp har sedan tidigare beviljats medel till och med juni 
2022. Då styrgruppen är obligatorisk och måste fungera så länge det finns 
pågående projekt behöver en ny ansökan skrivas fram till ICLD avseende en 
förlängning av styrgruppsfunktionen. Vid ICLD:s beviljande av den nya ansökan 
förlängs nuvarande styrgrupp från juli 2022 till och med juni 2024.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Växjö kommun 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kansliet 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 211 Fyllnadsval representant kommunalt 
partnerskap Sydafrika 
Ärendenummer KS 2021/190 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser utredare Matilda Dunfjäll till Älmhults kommuns 

representant i kommunalt partnerskap med Sydafrika. 
2. Gusten Mårtensson (C) ersätter Elizabeth Peltola (C) i den politiska 

styrgruppen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun medverkar i ett kommunalt partnerskap med Sydafrika. 
Maria Söderstedt utsågs av kommunstyrelsen 2019-10-15 §211 som representant 
i samarbetet. Då Maria Söderstedt har avslutat sin anställning i Älmhults 
kommun förrättas fyllnadsval av representant i samarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att hon ersätts av Gusten Mårtensson (C) i den 
politiska styrgruppen. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
Propositionsordning 2 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Vald 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 212 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Elizabeth 
Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/170 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

från och med 1 november 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
från och med 1 november 2021. Således upphör Elizabeth Peltolas (C) uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsen ska besluta om ny ledamot till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Gusten Mårtensson (C) 
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 november 2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 

48



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 213 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter Elizabeth 
Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/171 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ersättare i kommunstyrelsens 

personalutskott från och med 1 november 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
från och med 1 november 2021. Således upphör Elizabeth Peltolas (C) uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. 
Kommunstyrelsen ska besluta om ny ersättare till kommunstyrelsens 
personalutskott.  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Gusten Mårtensson (C) 
som ersättare i kommunstyrelsens personalutskott från och med 1 november 
2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 214 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ärendenummer KS 2021/172 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott från och med 1 november 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
från och med 1 november 2021. Således upphör Elizabeth Peltolas (C) uppdrag 
som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsen ska besluta om ny ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Gusten Mårtensson (C) 
som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 november 
2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 215 Val till uppdraget som ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/192 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet 

från och med 1 november 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ny ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet efter 
Elizabeth Peltola (C), från och med 1 november 2021.   
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Gusten Mårtensson (C) 
som ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 november 2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 216 Val till uppdraget som ledamot i kommunala 
pensionärsrådet efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/191 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ledamot i kommunala pensionärsrådet från 

och med 1 november 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ny ledamot till kommunala pensionärsrådet efter 
Elizabeth Peltola (C), från och med 1 november 2021.  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Gusten Mårtensson (C) 
som ledamot i kommunala pensionärsrådet från och med 1 november 2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala pensionärsrådet   
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 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 217 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Thomas 
Harrysson (C) 
Ärendenummer KS 2021/196 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Yvonne Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Harrysson (C) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Således upphör Thomas Harryssons (C) uppdrag som ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsen ska besluta om ny ledamot till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Yvonne Jonsson (C) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 218 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Yvonne 
Jonsson (C) 
Ärendenummer KS 2021/197 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Marie Olofsson (C) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Yvonne Jonsson (C) har valts som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Då Yvonne Jonsson (C) var ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott måste 
kommunstyrelsen välja ny ersättare. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens väljer Marie Olofsson (C) som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 

54



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 219 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Elmen AB:s delårsrapport 2 2021- arbetsutskottets protokollsutdrag § 
147/2021 + beslutsunderlag 

• Personalutskottets uppföljning § 55/2021 av tobacco endgame, 
protokollsutdrag + beslutsunderlag 

• Underlag för diskussion om kommuninvest åtgärder och hantering med 
anledning av regeringens förslag till riskskatt 

• Beslut angående fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av Älmhults 
missionskyrka inom fastighet Gripen 10, Älmhults kommun 

• Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-
10-21 

_____ 
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§ 220 Förslag till Renhållningstaxa 2022 för 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/162 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Södra 

Smålands Avfall & Miljös förslag 2021-09-24, § 49, att anta förslag till 
renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och 
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende 
hanteringen av hushållsavfall:  
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst 
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från 
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt 
kostnader för administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut 
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.  
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning, 
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna 
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt 
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek 
beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och 
eventuellt. 
Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) har inkommit med förslag till 
renhållningstaxa för 2022. 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   
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För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan: 

 
Höjning av villataxan för fyrfack 2022: 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 135 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05 

• SSAM 2021-09-24, § 49 

• Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022–2024 

• Älmhult renhållningstaxa 2022 bilaga A-D 

• Förslag till Renhållningstaxa 2022 Älmhult 

• SSAM:s tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2022 Tingsryd Lessebo 
Markaryd Älmhult Växjö 

 

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

Villataxa 2021 Villataxa 2022 Höjning villataxa kr/år Höjning villataxa kr/mån
Lessebo 2 780 2 862 82 7
Markaryd 2 830 2 873 43 4
Tingsryd 2 760 2 804 44 4
Växjö 2 590 2 700 110 9
Älmhult 2 800 2 874 74 6
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Justerandes signaturer   
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
Södra Smålands Avfall & Miljö 
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§ 221 Fastställande av budget och 
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren 
2023-2024 
Ärendenummer KS 2021/55 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar följande: 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa digitaliseringsplan för år 
2021- 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 2. 
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 2022- 
2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 3.  
 

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2022, och plan för år 2022 - 2033 enligt framlagt förslag från C, M och KD, 
se bilaga 4. 
 

5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2022 samt mark- och exploateringsplan för år 2022-2032 enligt framlagt 
förslag från C, M och KD, se bilaga 5.  
 

6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 549 
miljoner kronor till 1 731 miljoner kronor. 
 

7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2022 med 
plan 2023 - 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 
till nämnderna för år 2022 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
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9. Att föreslå kommunfullmäktige att uppföljning av resultatmål istället för 

dagens två alternativ sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej 
uppfyllt.  
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2022. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,0 % för år 2022. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt 
förslag från C, M och KD. 
 

13. Att föreslå kommunfullmäktige ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se 
över nya former för demokratidialog.  
 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen: 
 

14. Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.  

15. Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta 
lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i 
kommunen. 

16. Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt 
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom 
Yrkeshögskolan.  

17. Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 
högstadiet.  

18. Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring 
modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under 
2022.  
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19. Att särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en 
stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.  

20. Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.  

21. Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.  

22. Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta 
tillvara personalens idéer och förslag. 

23. Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens 
långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller låneskuld, 
amortering, soliditet och resultat.  

24. Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en 
kostnadskompensation, inför budget 2023. 

25. Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.  

26. Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och 
exploateringsbudgeten.  
 

27. Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas framtid 
samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar. 
 

28. Att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till 
Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-28 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2022 med plan 2023 – 2024 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 148 

• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas skrivelse om förslag till 
Budget 2022, plan 2023 - 2024  
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• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Budget 2022 
med plan 2023-2024   

• Socialdemokraternas budget för Älmhults kommun 2022 

• Socialdemokraternas drifts- och exploateringsbudget 2022 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
Socialdemokraternas budget, med drifts- och exploateringsbudget, för Älmhults 
kommun 2022. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Thomas Harrysson (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Sonja Emilsson (M) och 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Votering begärd 
Ordförande redogör följande: 

• Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
• Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstod 
Thomas Harrysson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Soili Lång-Söderberg (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 

 
 Avstod 

Gun-Britt Cedergren (KD) Ja   
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Eva Ballovarre (S)  Nej  
Helen Bengtsson (S)  Nej  
Lars Ingvert (S)  Nej  
Stefan Jönsson (S)  Nej  
Börje Tranvik (-)   Avstod 
Elizabeth Peltola (C) Ja   
Resultat 5st Ja-röster 4st Nej-röster 2st avstod 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
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§ 222 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christina Utterström, ekonomichef, redovisar information från Kommuninvest 
gällande riskskatt.  
_____ 
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