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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordförande 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S), §§ 89–107 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik () 
 
Tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) ers. Lars Ingvert (S) §§ 86–88 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) §§ 89–107 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Jenny Smedberg, socialchef, §§ 86–88 
Lars Lund, fastighetschef, § 89 
Per Elmgren, Chefscontroller, § 89 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, §§ 90–92 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 90–91 
Linda Björling, planarkitekt, §§ 90 
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, § 92 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 99 
Anna Elmgren, HR-chef, § 107 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
 

Övriga deltagande 
Marie Rosenquist, socialnämndens ordförande, §§ 86–88 
Lars Ingvert, socialnämndens 2:e vice ordförande, §§ 86–88 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 86 Val av justerare 
 

6 
§ 87 Fastställande av dagordning 

 

7 
§ 88 Socialnämndens uppföljning och rapportering 

utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 

2021/262 

8 

§ 89 Framtidens äldreomsorg 
2021/93 

9 - 10 
§ 90 Detaljplan för Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen)- justerat i 

annat protokoll 

2020/21 

 

§ 91 Markanvisningstävling för fyra fastigheter i 
Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 
och Teodoliten 1 

2022/97 

11 - 12 

§ 92 Hållbarhetsrapport 2021 
2022/101 

13 - 14 
§ 93 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 

kommunstyrelsen 

2022/102 

15 - 16 

§ 94 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 

2022/102 

17 - 18 

§ 95 Finansiell rapport per mars 2022 
2022/60 

19 
§ 96 Förlängning av lån till stiftelsen Linnés Råshult 

2019/92 

20 - 21 
§ 97 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 

avfallsanläggning 

2022/34 

22 - 23 

§ 98 Granskning av upphandlingsverksamheten- justerat i 
annat protokoll 

2022/35 

 

§ 99 Beredskapsplanering för höjd beredskap 
2022/87 

24 - 25 
§ 100 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 

2022/95 

26 - 27 
§ 101 Revidering av miljö- och byggnämndens 

reglemente 

2022/28 

28 - 29 

§ 102 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

2022/98 

30 - 31 

§ 103 Revidering av sotningstaxa 
2022/71 

32 - 33 
§ 104 Övergång till digital mellanlagring av 

handlingar 

2021/255 

34 - 35 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

§ 105 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

36 - 37 
§ 106 Meddelanden 

2022/8 

38 
§ 107 Rapportering av långtidssjukfrånvaro 2021 

2022/12 

39 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 86 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Stefan Jönsson (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen   
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår Stefan Jönsson (S) som justerare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Gusten Mårtenssons 
(C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 87 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan fastställa dagordningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 88 Socialnämndens uppföljning och rapportering 
utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/262 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 207, om en aktivitetsplan för år 2022 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande deltog tillsammans med 
förvaltningschef på sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 89 Framtidens äldreomsorg 
Ärendenummer KS 2021/93 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57 att kommunstyrelsen skulle ta 
fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen 
föreslogs innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget redovisades vid kommunstyrelsens möte 2021-10-05, § 
184. Ett förslag på upplägg av utredningen gällande framtidens äldreomsorg har 
utarbetats tillsammans med tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.  
Uppdraget som denna rapport baseras på berör gruppen äldre ur ett brett 
perspektiv, alltså inte enbart äldre som idag tar del av den kommunala 
omsorgen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
rapporten.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 63 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

• Framtidens äldreomsorg – utredning daterad 2022-5-03 

• Bilaga 1 – Framtidens äldreomsorg daterad 2022-05-03 

• Bilaga 2 – Sammanställning byggkostnader särskilda boenden  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Bilaga 3 – Utredning av måltidsverksamheten 2021 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 184 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 

• Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Markanvisningstävling för fyra fastigheter i 
Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och 
Teodoliten 1 
Ärendenummer KS 2022/97 
 

Kommunstyrelsens beslut 
‒ Kommunstyrelsen godkänner bedömningskriterierna och ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utföra markanvisningstävling för 
fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra 
Bökhult. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun avser att bjuda in till markanvisningstävling för uppförande 
av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i 
Västra Bökhult. Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera 
exploatörer till nämnda fastigheter. 
Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig 
stadskaraktär med en blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på 
människors behov av livskvalitet och god hälsa.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 54 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tävlingsprogram daterat 2022-04-06 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott är delaktiga i beslutet om att utse vinnaren 
av markanvisningstävlingen gällande Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och 
Teodoliten 1. 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande.  
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden ställer bifall av Eva Ballovarre (S) tilläggsyrkande mot avslag av 
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
Votering begärs.  
Följande beslutsordning godkänns.  
Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet. 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)  X 

 

Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 7 

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 92 Hållbarhetsrapport 2021 
Ärendenummer KS 2022/101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Hållbarhetsrapport 2021. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda höga värden av partiklar i 

luften (PM2,5) och återkomma till kommunstyrelsen senast september 2022. 
3. Att undersöka möjligheten till att söka LOVA/LONA-pengar för att ta fram 

en plan för hur våra sjöar och vattendrag ska få en god ekologisk status 
gällande vattenkvalitet till år 2027. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en samlad hållbarhetsrapport för 
2021 som redovisar aktiviteter och resultat kopplat till kommunens 
hållbarhetsarbete.   
 
Hållbarhetsrapporten innefattar även en redovisning av miljömålen som 
återfinns i kommunens Miljöplan 2030.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
hållbarhetsrapport för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 59 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Hållbarhetsrapport 2021 daterad 2022-04-26 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) lämnar följande tilläggsyrkande:  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Att undersöka möjligheten till att söka LOVA/LONA-pengar för att ta fram en 
plan för hur våra sjöar och vattendrag ska få en god ekologisk status gällande 
vattenkvalitet till år 2027. 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 93 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022 och 

lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens uppföljning per mars år 2022. 
Kommunstyrelsen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 433 tkr. 
Överskottet kan härledes till vakanta tjänster inom förvaltningen. Osäkerhet i 
prognosen beror främst på rekrytering och när under året tjänsterna tillsätts. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 55 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

• Kommunstyrelse - Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-
14 

 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 94 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

ekonomiska uppföljning per mars 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 

fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 56 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,  

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17  

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 95 Finansiell rapport per mars 2022 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-05-03, § 57 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 96 Förlängning av lån till stiftelsen Linnés 
Råshult 
Ärendenummer KS 2019/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att återbetalning av lån om 154 442 kronor till 

Stiftelsen Linnés Råshult flyttas fram ett år till senast 2023-12-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2019 att bevilja lån till Stiftelsen Linnés 
Råshult för byte av halmtak på ladugård inom kulturreservatet Linnés Råshult, 
med återbetalning senast 2022-12-31. Enligt uppgift från stiftelsen är åtgärden 
försenad på grund av torkan 2018–2019 och det har inte gått att få fram material. 
Projekt bedöms i stället bli färdigt hösten 2023 och därmed behöver också 
återbetalningen flyttas fram ett år till december 2023.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 58 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 153, dnr 2019/92 

• Låneavtal Linnés Råshult daterat 2020-09-17  
 

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

20



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Stiftelsen Linnés Råshult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 97 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 
avfallsanläggning 
Ärendenummer KS 2022/34 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 

ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
 
 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 61 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.   
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 99 Beredskapsplanering för höjd beredskap 
Ärendenummer KS 2022/87 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ingå avtal med Plikt- och 

prövningsverket rörande krigsplacering av personal anställda vid Älmhults 
kommun.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att krigsplacera all tillgänglig 
tillsvidareanställd personal vid Älmhults kommun. 

3. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-12-31 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet 
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens organisation 
och bemanning av densamma. 
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att upprätta bemanningsplan för 
höjd beredskap och säkerställa dess bemanning genom att krigsplacera all 
tillgänglig tillsvidareanställd vid Älmhults kommun.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 64 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16 
 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
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  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2022/95 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1 598 700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.  
Ärendet har behandlats av Elmen AB 2022-04-27, § 5, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 
3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 62 

• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § 5 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 101 Revidering av miljö- och byggnämndens 
reglemente 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 66 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 102 Revidering av taxa för prövning och tillsyn 
av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Ärendenummer KS 2022/98 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 67 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11  
 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 103 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer KS 2022/71 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 

enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 65 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 104 Övergång till digital mellanlagring av 
handlingar 
Ärendenummer KS 2021/255 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast 

handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper. 
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den 
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att ta beslut i enlighet med 
punkt 1. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera 
kommunstyrelsens informationshanteringsplan och uppmanar nämnder och 
bolag att göra detsamma. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av 
handlingar till en huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av 
kommunens arkivreglemente. 
I dagsläget sparar kommunledningsförvaltningen både en digital kopia av 
handlingar i ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i 
närarkiv/slutarkiv, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta 
arbetssätt innebär stor åtgång av arbetstid och material.   
 

Beslutsunderlag 
•  Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad  

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder. 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. 
 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 105 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsens godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

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 kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut daterad 

2022-02-07 

• Förteckning över ekonomi- och upphandlingsavdelningens delegeringsbeslut 
daterad 2022-04-28 

• Förteckning över tekniska chefens delegeringsbeslut daterad 2022-05-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 106 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Länsrätten i Kronobergs läns beslut om att förordna Lars Nilsson, 

räddningschef, till vigselförrättare daterat 2022-04-13. 

• Gemensamma överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för 2021, 
inkommen 2022-04-05. 

• Gemensamma överförmyndarnämndens arvodesprinciper, antagna 2022-03-
03, § 9. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 30, om Berättarnätet 
Kronoberg – långsiktigt kulturstöd, med underlag. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 34, om Fria bad för 
flyktingar från Ukraina. 

• Rapport Kriget i Ukraina – vad gör kommunen? daterad 2022-04-27. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 107 Rapportering av långtidssjukfrånvaro 2021 
Ärendenummer KS 2022/12 
 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna Elmgren presenterar rapport gällande långtidssjukfrånvaron från 
2021. Rapporten omfattar arbetstagare som varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 
Övervägande del har prognos att återgå i arbete. Orsaken till sjukfrånvaron är till 
största del inom kategorin övrigt, vilket innebär sjukfrånvaro som ej är 
förknippad med arbetet. En del beror också på psykisk ohälsa, som till exempel 
stress och utmattning. 
_____ 
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