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Kommunstyrelsen 2021-09-07 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 
Ledamöter deltar på distans. 
 
Elizabeth Peltola (C) Emma Majlöv-Modig 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av föredragningslista  
 

3 Socialnämndens uppföljning och rapportering om 
sin verksamhet utifrån aktivitetsplan 2021 och 
uppsiktsplikt 

2021/36 
 

Beslutsärenden 
4 Valdistrikt inför valet 2022 2021/121 

3 - 15 

5 Delrapport Parlamentariska beredningen 2021-
2022 

2021/120 
16 - 22 

6 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 

2021/124 
23 - 28 

7 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 

2021/59 
29 - 33 

8 Granskning av detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, 
Älmhults kommun 

2019/136 
34 - 176 

9 Deltagande i Region Kronobergs 
trafikupphandling 2025 

2021/80 
177 - 321 

10 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/4 
322 

Informationsärenden 
11 Information Covid-19 2020/168 
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12 Strategisk information 2021/31 
 

13 Meddelanden 2021/30 
323 - 327 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Klockan          
Ärende 3 Marie Rosenquist (M), ordförande socialnämnden 

Vidar Lundbäck (C), förste vice ordförande socialnämnden 
Lars Ingvert (S), andre vide ordförande socialnämnden 
Jenny Smedberg, förvaltningschef 
 

08:30-09:15 

Ärende 4 Christoffer Mowide, valsamordnare 09:15-09:30 
 Paus 09:30-09:45 
Ärende 5–6 Matilda Dunfjäll, utredare 09:45-10:00 
Ärende 7 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 10:00-10:10 
Ärende 8 Karin Wennberg, planarkitekt 10:10-10:20 
Ärende 11 Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg 

Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
10:50-11:00 

Ärende 12 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 11:00 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer KS 2021/121 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet med valkansliets 

förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten.  
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt.   
 

Beslutsunderlag 
 Valnämndens beslut 2021-06-22, § 5 

 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02  

 Läsinstruktioner till underlag för valdistrikt 2022 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 

 Nya valdistriktsgränser inom centralorten, karta 

 Nya valdistriktsgränser utanför centralorten, karta 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med valnämndens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Valnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 5 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer VN 2021/2 
 

Valnämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att föreslå länsstyrelsen att förändra 

valdistrikten i Älmhults kommun i enlighet med valkansliets förslag 
”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten. 
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Valnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-02  1(2) 

Valkansliet  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Valnämnden 
 

Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022  
Ärendenummer VN 2021/2 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten. 
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Läsinstruktioner för underlag om valdistrikt 2022 daterad 2021-06-02 
 
Ärendeberedning 
Valnämnden har att göra en översyn av valdistrikten inför varje allmänt val. 
Översynen ska göras året innan valet och beslutas i slutändan av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen har meddelat att underlaget behöver översändas senast den 31 
oktober 2021.  
Valkansliet har genomfört en översyn av valdistrikten med hänsyn till vallagens 
regler om 1000-2000 röstberättigade per valdistrikt. Särskild hänsyn har också 
tagits till reglerna för valsedelsavskärmning som gäller sedan EU-valet 2019, en 
ökad befolkningsmängd och en ökande andel förtidsröster.  
Reglerna för valsedelsavskärmning innebär att väljaren ska gå in bakom en 
skärm för att ta valsedel/valsedlar. Tidigare har kravet endast gällt att det ska 
vara avskärmat när väljaren lägger ner valsedeln i valkuvertet. Det blir alltså 
ytterligare en ”station” i vallokalen/röstningslokalen. Detta kan leda till längre 
kötid. Lång kötid kan i sin tur leda till lägre valdeltagande. För att minimera 
kötiden på valdagen uppskattar valkansliet att respektive distrikt bör vara som 
mest 1500 röstberättigade. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-02  2(2) 

En ökad befolkningsmängd har också gjort att distrikt som redan vid förra valet 
haft många röstberättigade nu har ännu fler. Ju fler röstberättigade distriktet har 
ju längre tid tar det att räkna rösterna på valnatten och ju större risk finns för 
längre kötid. 
Sedan några val tillbaka har förtidsröstningen ökat och hanteringen av 
förtidsrösterna leder ofta till att det krävs längre tid för att räkna rösterna. 
Valkansliet föreslår flera förändringar av valdistrikten med anledning av det som 
anförs ovan. Bland annat föreslås ett nytt valdistrikt i centrala Älmhult. I 
förslaget har två valdistrikt över 1500 röstberättigade jämfört med fem 
valdistrikt med nuvarande valdistriktsindelning. De föreslagna förändringarna 
redovisas i detalj i beslutsunderlaget ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
Det valdistriktet som föreslås läggas till förväntas kosta cirka 19 000 kronor för 
personal samt eventuell kostnad för lokalhyra.  
För väljarna i Älmhults kommun kommer förslaget till nya valdistrikt sannolikt 
leda till kortare kötid sammantaget för hela kommunen och snabbare valresultat. 
För röstmottagarna kommer förändringarna leda till bättre fördelning av röster 
över kommunen vilket i sin tur kommer leda till en sundare arbetsbelastning 
under valdagen med mindre risk för misstag med mera. 
Förslaget innebär också att några distrikt får fler röster att hantera än tidigare val 
medan några distrikt kommer få färre röster att hantera. Sammantaget kommer 
fördelningen av röster i kommunen bli jämnare. 
 
Valkansliets förslag till beslut 
 Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslå länsstyrelsen att 

förändra valdistrikten i Älmhults kommun i enlighet med valkansliets förslag 
”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 

 
 
 
Christoffer Mowide  
Valsamordnare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Delrapport Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner delrapport för parlamentariska beredningen 

daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag 
 Parlamentariska beredningens beslut 2021-08-19, § 17 

 Delrapportering till fullmäktige - parlamentariska beredningens arbete 
februari–juni 2021, daterad 2021-08-19 

 

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

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Parlamentariska Beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 17 Delrapport för Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Parlamentariska beredningens beslut 
1. Parlamentariska beredningen godkänner delrapport daterad 2021-08-19. 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige godkänner delrapport för parlamentariska beredningen 

daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsnivå 
Parlamentariska beredningen, punkt 1 
Kommunfullmäktige, punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda. 

 

Beslutsunderlag 
  Utkast till delrapport för parlamentariska beredningen daterat 2021-08-19 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Parlamentariska Beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 
Ärendenummer KS 2021/124 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 

41 ledamöter. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt 
kommunallagen 5 kap 7 § fatta beslut om antal ledamöter och ersättare i 
fullmäktige senast i februari månad valåret. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska under mandatperioden 
2022–2026 ha 31 ledamöter, i enlighet med förslag från Dan Blixt (M) i 
parlamentariska beredningen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla 
parlamentariska beredningens förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Sonja 
Emilssons (M) yrkande.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla 
parlamentariska beredningens förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-29  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antal ledamöter 
kommunfullmäktige  
Ärendenummer KS 2021/124 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fatta 
beslut om antal ledamöter och ersättare i fullmäktige senast i februari månad 
valåret.  
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 
Ärendeberedning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt 
kommunallagen 5 kap 7 § fatta beslut om antal ledamöter och ersättare i 
fullmäktige senast i februari månad valåret. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-29  2(2) 

Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 
Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  

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

 2021-06-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 14 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Parlamentariska beredningens beslut 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 
ledamöter.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 
Reservation 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Reservation för beslut att INTE reducera antalet ledamöter från 41 till 31, trots 
att svensk lag inte kräver fler än 31 i en kommun av Älmhults storlek gällande 
antalet röstberättigade. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 5 kap 1 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter 
som fullmäktige ska ha. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 

 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder, 

 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 

 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, 

 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare 

 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare 
Antal kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun var 12 578 personer år 
2018. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter under 
kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har fullmäktige 41 
ledamöter. 

27



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
 

Parlamentariska beredningens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar följande: 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 
ledamöter.  

 
Dan Blixt (M) yrkar följande: 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 sänka antalet 
ledamöter till 31 stycken.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om parlamentariska beredningen kan besluta i enlighet med 
Lars Ingverts (S) yrkande. 
Ordföranden frågar om parlamentariska beredningen kan besluta i enlighet med 
Dan Blixts (S) yrkande. 
Ordföranden finner att parlamentariska beredningen har beslutat i enlighet med 
Lars Ingverts (S) yrkande. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Parlamentariska beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/59 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhets perspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
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 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om ökad 
attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael 
Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2021/59 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhets perspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-08-18. 

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Karin Wennberg   
karin.wennberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om granskning av detaljplan för 
Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2019/136 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.  
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen 
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan. 
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder 
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av 
prickmark.  
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två 
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt 
flerbostadshus i en till tre våningar.  
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
Ärendet kring granskningsförslag hanterades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-08-17, § 148, där följande beslut togs: 
• Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, 
Älmhults kommun enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.  

• Kommunstyrelsen beslutade att en strategisk miljöbedömning inte 
behöver upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
6 § Miljöbalken.  

Då tiden som förflutet från inlämnande av handlingarna tills beslut i 
kommunstyrelsen överstigit två månader på grund av sommaruppehållet uppstår 
ett formaliafel. Det består i datumet som anges för gällande fastighetsförteckning 
behöver uppdateras då fastighetsförteckningen inte får vara äldre än två månader 
vid granskningsutskick. Detta påverkar inget i själva granskningsförslaget som 
är detsamma som tidigare men kräver ändock ett nytt beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-01 

 Plankarta, daterad 2021-08-23 
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 Planbeskrivning, daterad 2021-08-23 

 Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09 

 Bullerutredning, daterad 2021-05-26 

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

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2021-08-17, § 148. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun, 
enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då detaljplanen inte 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken. 

 
 
Karin Wennberg Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Planeringsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om deltagande i Region 
Kronobergs trafikupphandling 2025  
Ärendenummer KS 2021/80 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg, som regional kollektivtrafikmyndighet, erbjuder samtliga 
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt gemensam 
upphandling och samordning av skolskjutstrafik. En gemensam upphandling ska 
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronoberg, i 
jämförelse med om varje kommun och regionen själva hade upphandlat och 
samordnat resorna i egen regi.  
Förslag till avtal har inkommit, se beslutsunderlag. Vid deltagande ska 
undertecknade avtal med ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda senast 
2021-09-30. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 2021-06-22 

 Trafikupphandling 2025 - Följebrev till avtal daterat 2021-06-24 

 Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun 

 Förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 

Ärendeberedning 
Region Kronoberg samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av följande kommuner: Växjö, Alvesta, 
Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. På uppdrag av ovanstående 
kommuner samt även Markaryds kommun samordnas även skolskjutstrafik.  
Riksfärdtjänst och färdtjänst samordnas idag också med sjukresor, som Region 
Kronoberg är huvudman för. Samordningen sker genom en beställningscentral 
som drivs i regionens egen regi.  
Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 
30 juni 2025. Region Kronoberg påbörjar nu arbetet med ny upphandling och 
fortsatt samordning av trafiken. Första steget i processen är att regionen och de 
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kommuner som väljer att delta, ingår avtal för en ny avtalsperiod. Förslag till 
avtal är framtagna, se ”Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst – tillkommande kommun” och ”Förslag till avtal om 
upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik”.  
Beslut om att ingå avtal ska tas av fullmäktige. Underskrivna avtal och ifyllda 
bilagor ska vara regionen tillhanda senast 2021-09-30. 
Kommunerna kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter enligt Lag 
(1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) och riksfärdtjänst i enlighet med 
villkoren i avtalsförslagen. Kommunerna kan också välja att ingå i Region 
Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i 
enlighet med regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.   
En gemensam upphandling och samordning av resor ska leda till en lägre 
kostnad för både kommunerna och regionen, jämfört med om varje kommun och 
regionen själva hade upphandlat resorna var för sig i egen regi. Regionen har 
tagit fram en ny modell för kostnadsfördelning där 25 % av kostnaden fördelas 
jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75 % fördelas utifrån invånarantal.  
Det kommer att utses en politisk styrgrupp för respektive område, det vill säga 
en för serviceresor och en för skolskjutstrafik, samt en beredande 
tjänstemannagrupp för respektive område. Vid tecknade av avtal ska Älmhults 
kommun utse en ledamot och en ersättare till respektive politiska styrgrupp samt 
en tjänsteman och ersättare till varje beredningsgrupp.  
För direktiv och mer information om politisk styrgrupp och beredande 
tjänstemannagrupp se dokument ”Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 
2021-06-22”. 
I bilaga 5 Val av valbara trafikslag, i Förslag till avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst, framgår att kommunen kan välja att inkludera 
följande trafikslag i avtalet: personal, förflyttning, gods.  
I bilaga 5 Val av valbara trafikslag, i Förslag till avtal om upphandling och 
samordning av resor avseende skolskjutstrafik, framgår att kommunen kan välja 
att inkludera följande trafikslag i avtalet: fritidsskjuts, arbetsresor daglig 
verksamhet, mattransporter. 
Kommunen har att ta ställning till om några av dessa valbara trafikslag ska 
inkluderas i avtalet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande 
trafikslag inkluderas i avtalen efter avstämning med utbildning- och 
socialförvaltningen: 
Personal, förflyttning, fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 
I avtalen framgår att kommunen fram till 30 juni 2022 har en ensidig rätt att säga 
upp avtalen och välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om upphandling och 

samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor. 

178



 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-10  3(3) 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst-tillkommande kommun med tillhörande 
bilagor. 

3. Kostnad för upphandling sker enligt gängse upphandlingsprinciper 
4. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 

avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst: personal, 
förflyttning 

5. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik: 
fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 

6. Kommunfullmäktige utser ???? till ledamot i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

7. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

8. Kommunfullmäktige utser ??? till ledamot i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

9. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

10. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunchef att utse ledamöter och 
ersättare i beredande tjänstemannagrupper för både färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt skolskjutstrafik.  

11. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) samt kommunchef Susann Pettersson att underteckna avtalen. 
 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Region Kronoberg 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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