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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Dan Blixt (M) ers: Sonja Emilsson (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Anders Nyberg, teknisk chef, §§ 129–132 
Jenny Smedberg, socialchef, § 141 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
 
 

Övriga deltagande 
Roland Johansson, (M) tekniska nämndens ordförande §§ 129–132 
Jessica Cedervall, VD Södra Smålands Avfall och Miljö AB, §§ 129–131 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Lars Ingvert (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 
Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår Lars Ingvert (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  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

Ärende ”Bidrag till Älmhults IF” läggs till som ärende nummer 12 i 
föredragningslistan. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

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

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Information om Äskya deponi 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jessica Cedervall, VD Södra Smålands Avfall och Miljö AB, Anders Nyberg, 
teknisk chef och Christina Utterström, ekonomichef, informerar om Äskya 
avfallsanläggning gällande eventuellt behov av ny tillståndsprövning för fortsatt 
deponering, eventuell utökning av verksamheten samt deponins sluttäckning och 
efterbehandling. 
En utredning pågår av kommunens bokföringsmässiga redovisning och 
avsättning för befintlig och framtida skötsel av deponin. Ärendet återkommer 
under hösten 2022 för beslut. 
_____ 
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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Tekniska nämndens 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. 
Tekniska nämndens 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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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Socialnämndens ansökan om medel från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom 
hemtjänst 
Ärendenummer KS 2022/135 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens ansökan om medel för att täcka 

underskott inom hemtjänst och i stället uppmanas socialnämnden att 
genomföra ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans. 

2. Arbetet med Framtidens äldreomsorg ska fortskrida skyndsamt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden behandlade 2022-05-25, § 79, ärendet ”Åtgärder för budget i 
balans”. I ärendet togs flera beslut, varav en punkt var ansökan om medel från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst, med ca 11 miljoner 
kronor.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns begränsat ekonomiskt 
utrymme att tillföra extra budgettillskott till socialnämnden och rekommenderar 
nämnden att vidta åtgärder enligt föreslagen åtgärdsplan och att även vidta 
ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans år 2022.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 86 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 79 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 78 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till socialnämndens äskande kopplat till 
underskottet i hemtjänsten, att finansieras via kommunens resultat. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag.  
 
Eva Ballovarre (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 
Arbetet med Framtidens äldreomsorg ska fortskrida skyndsamt. 
 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden ställer bifall av arbetsutskottets förslag mot Eva Ballovarres (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Votering begärs. 
Följande beslutsordning godkänns. 
Ja-röst för bifall av arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall av Eva Ballovarres (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) X   
Dan Blixt (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   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Resultat 7 4  
 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Eva Ballovarres (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
Vi anser att den budget som lagts till hemtjänsten är orimlig och behöver 
justeras. Om pengar inte tillförs innebär det att signalen från kommunstyrelsen 
är att underskottet i hemtjänstens verksamhet ska sparas in under årets fyra sista 
månader. Detta ser vi som omöjligt om vi ska leva upp till en trygg och säker 
vård för brukarna. 
Vi anser att det är viktigt att komma vidare i utredningen "Framtidens 
äldreomsorg" för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi inom 
den verksamhet som innefattar all äldreomsorg. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 
socialnämnden 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2022 
noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 
2022 (1 januari – 31 mars). För kvartal 1 år 2022 redovisas 23 ej verkställda 
beslut. Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen 
för vård och omsorg 28 april 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-05-25, § 82, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 1 2022 (1 januari – 31 mars) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 88  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 82 
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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 daterad 2022-05-19 
 

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) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Svar på motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/15 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Punkt 1 anses besvarad. 
2. Punkt 2 avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande:  

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med 
Region Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en 
god och nära vård.  

2. Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård.  

Kommunfullmäktige överlämnade, 2022-01-31, § 25, motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden behandlade ärendet 2022-05-11, § 
127.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 91 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19  

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 127  

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43  

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25  

• Motion daterad 2022-01-20  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Kommunövergripande mål för intern kontroll 
2023 
Ärendenummer KS 2022/165 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen antar kommunövergripande mål för intern kontroll 2023 i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga, med följande 
tillägg:  
o Arbetet med barnkonventionen läggs till som en del av den 

kommunövergripande interna kontrollen.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till kommunövergripande mål har skapats genom en workshop på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-21.Under workshopen arbetades det 
fram en bruttolista på potentiella mål för 2023. Därefter har 
kommunledningsförvaltningen värderat riskerna med beaktande av tidigare 
diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll.  
Kommunledningsförvaltningen har prioriterat vilka risker som ska ingå och 
följas upp inom ramen för intern kontroll 2023. Arbetet har utgått från 
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunens policy och 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll ska kommunstyrelsen ta fram 
kommungemensamma mål för intern kontroll. Det övergripande syftet med de 
gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern kontroll – är att 
kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Dels att de 
bidrar till lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra 
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern 
kontroll i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan 
fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl ska de gemensamma 
granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för kommunstyrelsen i 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet. 
De kommunövergripande målen för intern kontroll kommer skickas ut till 
samtliga nämnder för integrering i nämndernas interna kontrollplaner inför 2023. 
Den interna kontrollen 2023 kommer att följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast 2023-12-01. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-04 

• Utkast på kommunövergripande mål för intern kontroll 2023 
 

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

o Arbetet med barnkonventionen läggs till som en del av den 
kommunövergripande interna kontrollen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens 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) 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
 
 

17



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2021 
Ärendenummer KS 2022/115 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Godkänna årsredovisningen för VoB Kronoberg 2021.  
2. Bevilja för Älmhults kommuns del ledamöterna i VoB Kronobergs direktion 

ansvarsfrihet för 2021.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för år 2021. Årets resultat 
visar på ett överskott om 228 tkr.  
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 varit god. 
Intäkterna avseende besöksavgifter är 209 tkr. De gemensamma kommunala 
avgifterna har räknats upp med index 1,71 %. Den främsta förklaringen till den 
positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat är lägre personalkostnader. Exempelvis 
har utbildningsinsatser och konferenser genomförts i mindre utsträckning än vad 
som budgeterats.  
Revisorerna tillstyrker efter granskning att respektive fullmäktige godkänner 
förbundets årsredovisning för 2021 och beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
Socialnämnden fattade 2022-06-22, § 123, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen samt att för Älmhults 
kommuns del bevilja ledamöterna i VoB Kronobergs direktion ansvarsfrihet för 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2022-06-22, § 123 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15  

• VoB Kronoberg årsredovisning 2021 inkommen 2021-06-13  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
VoB Kronoberg 
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 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen 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 samhällsbyggnadsavdelningens delegeringsbeslut daterad 

2022-08-04. 

• Förteckning över kommunikationsavdelningens delegeringsbeslut daterad 
2022-08-10. 

• Förteckning över ekonomi- och upphandlingsavdelningens delegeringsbeslut 
daterad 2022-08-11.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 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  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län om bidrag till undersökning och 

lagning av tak på byggnadsminnet Linnéstugan inom kulturreservatet 
komministerbostället Råshult, Älmhults kommun, daterat 2022-06-17. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet, daterat 2022-06-09. 

• Information från Region Kronoberg om ett nytt regionalt serviceprogram i 
Kronoberg, daterat 2022-06-10. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Bidrag till Älmhults IF 
Ärendenummer KS 2022/169 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen anslår 75 000 kr till Älmhults IF, från avsatta medel inom 

finansen för evenemangstöd till matchen mot BK Häcken den 30 augusti. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults IF herrfotbollslag har avancerat vidare i Svenska cupen och möter det 
allsvenska topplaget BK Häcken den 30 augusti kl 17 på hemmaplan Älmekulla.  
Idrottsföreningen i Älmhult, Älmhults IF grundades redan 1919 och har sedan 
starten främst bedrivit fotbollsverksamhet. Sedan 1929 har området Älmekulla, 
varit hemmabasen för såväl träning som match. Idag utgör fotbollsverksamheten 
två representationslag, ett vardera på dam- respektive herrsidan, där herr även 
har ett utvecklingslag och ett juniorlag. Sammantaget är det ca 700 spelare som 
aktivt coachas av ca 100 ledare och förtroendevalda.  
En match i Svenska cupen mot topplaget BK Häcken beräknas dra betydligt mer 
publik och föreningen arbetar nu för att kunna ta emot uppemot 2000-2500 
besökare. Älmhults IF har ställt frågan till Älmhults kommun om ett bidrag för 
hyra av en tillfällig läktare till matchen.     
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 75 tkr anslås från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd till Älmhults IF:s match mot BK Häcken den 30 
augusti 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Nytt regelverk kring mottagande av personer 
som flytt från Ukraina 
Ärendenummer KS 2022/67 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om nytt regelverk kring mottagande av 
personer som flytt från Ukraina. 
_____ 
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