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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Paul Robertsson, samhällsutvecklingschef 
 Roger Johansson, utbildningschef, § 48 
Matilda Dunfjäll, utredare, §§ 58–59, 65 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 68 
Liil Nilsson, verksamhetschef socialförvaltningen, § 68 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
 
 

Övriga deltagande 
Thomas Harrysson (C), utbildningsnämndens ordförande, § 48 
Tomas Simonsson (M) utbildningsnämndens 1:e vice ordförande, § 48 
Stefan Jönsson (S) utbildningsnämndens 2:e vice ordförande, § 48 
Maria Åström, finansrådgivare Kommuninvest, § 67, deltar digitalt 
Jörgen Petersen, finansanalytiker Kommuninvest, § 67, deltar digitalt 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 46 Val av justerare 
 

5 
§ 47 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 48 Utbildningsnämndens uppföljning och 

rapportering utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 

2021/262 

7 

§ 49 Årsanalys 2021 för kommunstyrelsen 
2022/36 

8 
§ 50 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 

2022/36 

9 
§ 51 Avveckling av samstiftelsen för grundskolan 

2022/2 

10 - 11 
§ 52 Revidering av reglemente för gemensamma 

överförmyndarnämnden 

2022/28 

12 - 13 

§ 53 Taxa för slamtömning 2022 
2022/38 

14 - 15 
§ 54 Startbeslut exploatering Dihult 

2022/41 

16 - 17 
§ 55 Startbeslut exploatering Vena, etapp 1 

2022/42 

18 - 20 
§ 56 Öka trafiksäkerheten på väg 600 

2022/19 

21 - 22 
§ 57 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 

Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 

2021/227 

23 - 24 

§ 58 Svar på motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna - Michael 
Öberg (MP) 

2021/251 

25 - 26 

§ 59 Slutrapport för parlamentariska beredningen 
2021–2022 

2022/54 

27 - 28 

§ 60 Förslag till Länsstyrelsen i Kronobergs län om 
vigselförrättare 

2022/29 

29 - 30 

§ 61 Fyllnadsval till uppdraget som ombud i 
Kommuninvest efter Elizabeth Peltola (C) 

2022/56 

31 

§ 62 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

32 - 33 
§ 63 Meddelanden 

2022/8 

34 
§ 64 Årets eldsjäl 2021 

 

35 - 36 
§ 65 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda 

2022/45 

37 

§ 66 Strategisk information 
2022/30 

38 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Kommuninvest föredragning 
2019/21 

39 
§ 68 Information om Älmhults kommuns åtgärder 

kopplat till kriget i Ukraina 

2022/67 

40 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Eva Ballovarre (S) som justerare.  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Eva Ballovarre (S) 
som justerare. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende nummer 15 ”Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda” kommer att behandlas som ett informationsärende istället 
för ett beslutsärende. 
Ärende om ”Årets eldsjäl” läggs till som beslutsärende. 
 

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

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Utbildningsnämndens 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. 
Utbildningsnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef på 
sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt 
• Åtgärder med anledning av Ukraina-kriget. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Årsanalys 2021 för kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/36 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2021, daterad 2022-02-21. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2021 innehållande periodens viktigaste 
händelser och uppföljning av resultatmål, drift- investerings- och 
exploateringsredovisning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 22 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 

• Kommunstyrelsens årsanalys 2021 inklusive bilagor daterad 2022-02-21 
 

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 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/36 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige godkänner framlagd årsanalys 2021, daterad 2022-02-
22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige. 
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt 
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader 
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både 
2020 och 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige daterad 2022-02-22 
 

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) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Avveckling av samstiftelsen för grundskolan 
Ärendenummer KS 2022/2 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Älmhults kommun ska ansöka hos 

Länsstyrelsen om att avveckla Samstiftelsen för grundskolan. 
 

2. Stiftelsens kapital ska användas till trygghetsskapande åtgärder och 
åtgärder för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god 
kamratanda i Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån 
uppfylla ändamålet för stiftelsen. 

 
3. Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet 

överföras till nästkommande år. 
 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samstiftelsen för grundskolan är en sammanslagning av ett flertal äldre stiftelser 
under år 2003 enligt beslut från Kammarkollegiet. Kommunstyrelsen beslutade i 
oktober 2003 om stiftelseförordnande och stadgar för stiftelsen. Stiftelsen har till 
ändamål att ”lämna premier och stipendier till elever vid grundskolorna i 
Älmhults kommun, som visat god kamratanda, goda studieresultat, föredömligt 
uppträdande eller berömvärd flit.”  Stiftelsens angelägenheter och förvaltning 
ska enligt stadgarna handhas av kommunstyrelsen i Älmhults kommun. 
Kommunstyrelsen ska besluta om utdelning av premier och stipendier till elever.  
Stiftelsen är inte registrerad hos Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet). Ingen 
utdelning har gjorts sedan den gemensamma stiftelsen bildades. Stiftelsens 
förmögenhet består av obligationsfond, som per 2021-12-31 har ett 
marknadsvärde på 234 tkr.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Samstiftelsen för grundskolan 
avvecklas. 
Stiftelsens kapital föreslås användas till trygghetsskapande åtgärder och åtgärder 
för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god kamratanda i 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån uppfylla ändamålet för 
stiftelsen. 
Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet överföras till 
nästkommande år. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 24 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

• Kommunstyrelsens beslut 2003-10-07 § 177, dnr 151/2002 

• Kammarkollegiet beslut 2003-08-22, dnr 431-17008-02 

• Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23 § 28, dnr 2014/203 

• Länsstyrelsen Skåne, beslut 2015-04-15, dnr 206-9234-2015 
 

 

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 
Kommunchef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 52 Revidering av reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-12-
20, § 189. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att 
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.  
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen, 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till 
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till, 
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se 
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden - ändringar”.  
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och 
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 25 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 

• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189 

• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden 

• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby 
KF 2021-12-20, § 189  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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) 
Kommunstyrelsen 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Taxa för slamtömning 2022 
Ärendenummer KS 2022/38 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till 
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults 
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6, 
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att 
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults 
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01. 
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till 
nya taxor har tagits fram utifrån detta.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 26 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6  

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för 
Älmhults kommun 2022 
 

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  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Startbeslut exploatering Dihult 
Ärendenummer KS 2022/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner startbeslut för Dihult. 
2. Tekniska nämnden tillförs medel för ökade driftskostnader för allmän 

platsmark enligt mark- och exploateringsplanen. 
3. Projektet finansieras genom anslaget ”Övriga, gamla, MEX-projekt”. 
4. Projektet genomförs i enlighet med gällande detaljplan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsbudget för 2022 med plan för 2023–2033 för 
kommunen. 
I mark- och exploatering återfinns ett anslag för genomförande av redan 
påbörjade områden i enlighet med gällande detaljplaner. Dessa är samlade under 
”Övriga, gamla, MEX-projekt”   
Ett av dessa projekt är genomförande av Dihult i Diö. Detaljplanen för området 
(bilaga 1) antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. 
Detaljplanen är emellertid ännu inte helt genomförd (befintliga villatomter nås 
idag via naturmark) Återstående arbete består i byggande av lokalgata samt 
terrassering av mark för ytterligare tre villatomter enligt projekthandling (bilaga 
2). Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden 
där fler villatomter skulle kunna tillskapas.   
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandling av 
entreprenader. 
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast november 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan för Dihult 

• Bilaga 2 Projekthandling för Dihult (del 1 och 2) 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar följande som tillägg till förslag till beslutet: 

• Tekniska nämnden tillförs medel för ökade driftskostnader för allmän 
platsmark enligt mark- och exploateringsplanen. 

• Projektet finansieras genom anslaget ”Övriga, gamla, MEX-projekt”. 
 

Gusten Mårtensson (C) yrkar följande som tillägg till förslag till beslut: 

• Projektet genomförs i enlighet med gällande detaljplan. 
 

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) och Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Startbeslut exploatering Vena, etapp 1 
Ärendenummer KS 2022/42 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner startbeslut för Vena etapp 1. 
2. Tekniska nämnden tillförs medel för ökade driftskostnader för allmän 

platsmark enligt mark- och exploateringsplanen. 
3. Projektet finansieras genom anslaget "Vena etapp 1". 
4. Exploateringen av området skall vara färdigställd senast 2023. För den delen 

som berör padelhall enligt förhandsbesked skall vara denna vara färdigställd 
september 2022. 

5. Projektet genomförs i enlighet med gällande detaljplan samt givet 
förhandsbesked. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsplan för 2022 med plan för 2023-2033 för kommunen. 
I mark- och exploateringsplanen återfinns projektet ”Vena etapp 1”. Projektet 
avser genomförande av exploatering av området Vena:s första etapp enligt 
detaljplan (bilaga 1) samt mark avsedd för uppförande av padelhall enligt 
positivt förhandsbesked (bilaga 2).   
Genomförandet består i färdigställande av allmän platsmark inom området samt 
kvartersmark. 
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandlingar av 
entreprenader för arbetet. Tekniska nämnden är ombud gentemot entreprenörer.  
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast 2023. För den delen 
som berör padelhall enligt förhandsbesked skall denna vara färdigställd 
september 2022.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 28 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 2 Förhandsbesked padelhall 

• Bilaga 3 Planbeskrivning detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 4 Situationsplan 1 Padel 

• Bilaga 5 Situationsplan 2 Padel 

• Bilaga 6 Situationsplan 3 Padel 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar följande som tillägg till förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden tillförs medel för ökade driftskostnader för allmän 
platsmark enligt mark- och exploateringsplanen. 

• Projektet finansieras genom anslaget "Vena etapp 1". 

• Exploateringen av området skall vara färdigställd senast 2023. För den 
delen som berör padelhall enligt förhandsbesked skall vara denna vara 
färdigställd september 2022. 

Gusten Mårtensson (C) yrkar följande som tillägg till förslag till beslut: 

• Projektet genomförs i enlighet med gällande detaljplan samt givet 
förhandsbesked. 

 
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) och Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Öka trafiksäkerheten på väg 600 
Ärendenummer KS 2022/19 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska nämnden för beredning 

och beslut. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre har i skrivelse till kommunstyrelsen Dnr 2022/19 
föreslagit att kommunen fattar beslut om att sänka hastigheten på väg 600 
mellan Solviksvägen och Fiskevägen. Hastigheten föreslås sänkas från 80 km/h 
till 60 km/h.  
Kommunstyrelsen antog 2018-10-19 nya lokala trafikföreskrifter. I dessa 
framgår att tätortsgränsen i nordlig riktning längs väg 600 går i linje med 
avfarten till Solviksvägen. Samtidigt är Trafikverket väghållare på sträckan till i 
höjd med avfarten till Fiskevägen.  
Sammanfattningsvis kan ett ärende om att sänka hastigheten på utpekad 
vägsträcka från 80 km/tim till 60 km/tim tas upp i Älmhults kommuns tekniska 
nämnd, i egenskap av trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 31 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Skrivelse ” Öka trafiksäkerheten på väg 600” från Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre (samtliga S) daterad 2022-01-27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar följande som tillägg till förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden får i uppdrag att sänka hastigheten till 60 km/timmen 
på utgiven sträcka skyndsamt samt att de uppmanar fastighetsägare längs 
sträckan röjer växtlighet som växt över ut på cykelvägarna.  

Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Yvonne Jonsson (C) yrkar 
avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres tilläggsyrkande.  
 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer bifall av tilläggsyrkandet mot avslag av detsamma och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/227 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att 
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart. 
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del 
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka. 
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan 
fatta beslut om att begränsa hastigheten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 32 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i 
Älmhults tätort 0765 2018:72 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197 

• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens 
infart  – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Svar på motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2021/251 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från 
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 33 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215 

• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael 
Öberg (MP) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Slutrapport för parlamentariska beredningen 
2021–2022 
Ärendenummer KS 2022/54 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för parlamentariska 

beredningen 2021–2022. 
Organisation för kommunens personalfrågor 
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Organisation för kommunens kultur- och fritidsfrågor 
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande 

mandatperiod.  
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.  
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.  

6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01. 
Reglementen och arbetsordningar 
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin 

rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, 
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala 
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör 
hållas i undantagsfall.  

8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås 
i övrigt behållas oförändrade.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Beredningen har sammanträtt 11 gånger under perioden 2021-02-11–2022-03-02. I 
slutrapporten finns beredningens förslag inom givna uppdragsområden. 

En slutrapport från parlamentariska beredningen har tagits fram med olika förslag 
till beslut inom givna uppdragsområden.  
I denna tjänsteskrivelse presenteras beredningens förslag till förändringar som 
beslutspunkter. Övriga uppdragsområden föreslås av parlamentariska 
beredningen behållas oförändrade. 
Uppdragsområde översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 
behandlas som ett separat ärende. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 

• Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–2022 
 

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

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Förslag till Länsstyrelsen i Kronobergs län om 
vigselförrättare 
Ärendenummer KS 2022/29 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen nominerar Lars Nilsson, räddningschef, till 

vigselförrättare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att nominera personer som borgerliga vigselförrättare. 
Nomineringen görs genom ett beslut i kommunstyrelsen om att föreslå de 
personer man finner lämpliga. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, som därefter gör en prövning av om personen har de kunskaper eller 
kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen nominerar Lars 
Nilsson, räddningschef, till vigselförrättare. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 
 

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) 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Nominerad 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Servicecenter 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Fyllnadsval till uppdraget som ombud i 
Kommuninvest efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2022/56 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som Älmhults 

kommuns ombud i Kommuninvest efter Elizabeth Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har 2022-03-08 avsagt sig uppdraget som Älmhults 
kommuns ombud i Kommuninvest. Kommunstyrelsens har att välja nytt ombud. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse från Elizabeth Peltola (C) daterad 2022-03-08 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Yvonne Jonsson (C) föreslår att Gusten Mårtensson (C) utses till ombud i 
Kommuninvest. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Yvonne 
Jonssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommuninvest 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 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 
• Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut 2022-03-

01, daterad 2022-03-08 

• Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut för feb 
2022, daterad 2022-02-28 

• Redovisning av ekonomi- och upphandlingsavdelningens delegeringsbeslut 
feb 2022, daterad 2022-02-28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 63 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-02-15, § 6 om stöd till 
föreningar med anledning av covid-19 och pandemin. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-02-15, § 4 om ny förening. 
• Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut 2022-03-01 om att förordna 

Roland Eiman som vigselförrättare till och med 2027-03-01. 
• Anonym skrivelse till kommunstyrelsen angående lilla bron vid Bländas 

backe och Kamprads staty 2022-02-25. 
• Skrivelse angående Hvita korset daterad 2021-02-05 samt svar från 

kommunstyrelsens ordförande daterat 2022-02-18. 
• Medborgarlöfte för Älmhults kommun daterat 2022-02-23 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Årets eldsjäl 2021 
Ärendenummer KS 2022/65 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Årets Eldsjäl 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen instiftade 2013-01-15, § 1 priset ”Älmhults Eldsjäl” och 
fastställde samtidigt kriterier för priset. Pristagare utses av kommunstyrelsen 
enligt följande kriterier: 

• En eldsjäl kan definieras som någon som brinner för sin uppgift samt en 
person eller grupp som med särskild entusiasm och energi tar sig an en 
uppgift. 

• Priset kan ges till en person, ett företag, en förening eller annan organisation. 
• Pristagaren ska på ett mycket påtagligt sätt ha bidragit till 

kommunens/samhällets utveckling och "gjort skillnad". 
• Pristagaren ska vara en förebild och en ambassadör för Älmhult och för vår 

bygds kultur och kärnvärden. 
• Det är inte ett absolut krav att pristagaren ska vara bosatt i Älmhults 

kommun, om man i övrigt uppfyller kriterierna. 
• Priset utgörs av ett diplom. 
• Pristagaren utnämns samtidigt till att verka som Älmhults ambassadör under 

det år som prisutdelningen sker. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2013-01-15, § 1  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/45 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn 
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen 
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
Beredningen informerar kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2022/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Susann Pettersson informerar om Företagargalan som äger rum på 
Live! 31 mars 2022 samt bjuder in kommunstyrelsens ledamöter till galan. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Kommuninvest föredragning 
Ärendenummer KS 2019/21 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Åström, finansrådgivare, och Jörgen Petersen, finansanalytiker, från 
Kommuninvest informerade om Kommuninvests verksamhet. Utvalda 
ekonomiska nyckeltal för Älmhults kommun presenterades, analyserades och 
jämfördes med andra kommuner.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 68 Information om Älmhults kommuns åtgärder 
kopplat till kriget i Ukraina 
Ärendenummer KS 2022/67 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kris- och beredskapsstrateg Håkan Helgesson och verksamhetschef Liil Nilsson 
informerar om kommunens åtgärder kopplat till kriget i Ukraina. 
_____ 
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