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§ 1 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Lars Ingvert (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Lars Ingvert (S) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 2 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer dagordningen med följande ändringar: 

• Ärende Val av representant till Skräbeåns vattenråd, KS 2023/2, läggs 
till dagordningen. 

• Ärende strategisk information, KS 2022/278, tas bort från 
dagordningen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen fastställer dagordningen med 
följande ändringar: 

• Ärende Val av representant till Skräbeåns vattenråd, KS 2023/2, läggs 
till dagordningen. 

• Ärende strategisk information, KS 2022/278, tas bort från 
dagordningen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 3 Uppföljning av intern kontroll 2022 - 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/206 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år.  
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som 
skulle utföras under 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 154 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-07 

• Intern kontrollplan 2022 – uppföljning kommunstyrelsen daterad 2022-12-06 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Utredare, kanslienheten 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Revidering av Pensionspolicy 
Ärendenummer KS 2022/265 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Pensionspolicy. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att vår sektor har ett nytt och förändrat pensionsavtal, som 
heter AKAP-KR och gäller från 2023-01-01 behöver nuvarande pensionspolicy 
revideras. 
Förändringarna i Pensionspolicyn berör delen kring ett nytt att det är ett nytt 
kollektivavtal och de nya reglerna. Delen kring förmånen kring löneväxling har 
också förtydligats. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 155 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

• Förslag på Pensionspolicy daterad 2022-12-01 

• Slutlig version av Personalidé, Policy för hållbart arbetsliv, Lönepolicy, 
Policy för kompetensförsörjning och Pensionspolicy 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Svar på motion om att Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/172 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse att motionen är 

besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare.  
Motionären skriver följande; för att klara att ha rätt kompetens till välfärdens 
alla uppgifter handlar det om två saker – att lyckas rekrytera rätt personal och att 
se till att de jobbar kvar i verksamheten. Älmhults kommun har under de senaste 
åren haft hög personalomsättning på vissa enheter och bland vissa yrkesgrupper. 
Samtidigt ser vi att det är svårt att rekrytera och vi konkurrerar med såväl 
närliggande kommuner såsom privata aktörer. Vi behöver ha en långsiktig och 
aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare dit medarbetare söker 
sig och vill arbeta kvar.  
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;  
1. Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och 

resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
2. Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar.  
3. Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 
4. Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 
5. Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 138, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetens-
försörjningen behöver kommunen fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla 
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medarbetare med rätt kompetens. Ett grundläggande problem för välfärdens 
kompetensförsörjning är att de som är i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar relativt 
lite de kommande tio åren.  
Älmhults kommun kan och gör mycket för att minska det ökade 
rekryteringsbehovet, som kommer med pensionsavgångar, rörlighet inom 
personalgrupper mm. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att 
vilja och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Nya lösningar genom till 
exempel förändrade arbetssätt och teknik kan också minska behoven. En 
kompetensförsörjningsplan är under framtagande och kommer presenteras i 
början av 2023. Planen ska ge en bild över vilka utmaningar Älmhults kommun 
står inför och förslag på aktiviteter för att möta upp behovet av kompetens. Det 
handlar om allt ifrån attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare.  
Sedan årsskiftet skickar HR avdelningen ut en digital avgångsenkät till 
medarbetare som slutar. Resultatet kommer årligen att sammanställas för en 
analys av vilka lärdomar vi kan föra vidare och vilka åtgärder som eventuellt 
behöver vidtas. Resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i början av 2023. 
När det gäller att minska andelen visstidsanställda och delade turer är detta 
områden som i första hand rör Socialförvaltningen. Det finns idag ett särskilt 
uppdrag i dessa frågor som kommer att redovisas på Socialnämnden i december.  
Idag används bemanningslösningar för att täcka upp behovet av sjuksköterskor 
och socialsekreterare. Båda är bristyrken som kommunen delar med många 
andra kommuner och regioner. För att minska beroendet av kortsiktiga 
bemanningslösningar behöver kommunen arbeta för att öka attraktiviteten för 
välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I 
kompetensförsörjningsplanen 2023 lyfts särskilt åtgärder för att minska 
beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar.   
I Älmhults kommun är arbetet med att motverka strukturell diskriminering en 
viktig fråga och genomförs på flera olika nivåer genom analyser som kopplas till 
åtgärder. Varje år görs ett antal analyser inom HR området som exempelvis 
lönekartläggning för att belysa oskäliga löneskillnader och leta mönster för att 
upptäcka strukturell diskriminering. Det är en komplex fråga som berör 
samhället i stort.     
Sammantaget pågår en rad åtgärder för att säkerställa kommunens 
kompetensförsörjning. En komptensförsörjningsplan som berör yrkandena i 
motionen är under framtagande. Vidare pågår arbete inom socialförvaltningen 
för att förbättra arbetslivet genom ex införandet av heltid som norm samt 
utfasning av delade turer.   
Med ovanstående svar anses motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 156 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-04 

• Motion om att Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, 
inkommen 2022-08-17  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut §§ 187-
189, 223 
Ärendenummer KS 2022/212 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att rätta datum i följande 

beslut från 2022-11-28 till 2022-12-12: 
o Kommunfullmäktige § 187/2022 - Val av kommunfullmäktiges 

ordförande 
o Kommunfullmäktige § 188/2022 - Val av kommunfullmäktiges vice 

ordförande 
o Kommunfullmäktige § 189/2022 - Val av kommunfullmäktiges andra 

vice ordförande 
o Kommunfullmäktige § 223/2022 - Fastställande av budget 2023-2025 för 

Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 om val av kommunfullmäktiges 
ordförande, val av kommunfullmäktiges första vice ordförande, val av 
kommunfullmäktiges andra vice ordförande och fastställande av budget 2023-
2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025. 
När dessa beslut protokollfördes uppstod ett fel som innebär att datumen i 
besluten anges som 2022-11-28 vilket kan göra att besluten uppfattas ha tagits 
2022-11-28. Besluten fattades dock 2022-12-12 och det behöver också framgå 
av dokumentationen för att undvika framtida missuppfattning om när besluten 
fattades. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att rätta datumen i de aktuella besluten från 2022-11-28 till 
2022-12-12.  
 

13



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande 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 och styrelse 
För åtgärd 
Kanslienheten 
 
 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Samråd av Detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. 
och upphävande av del av detaljplan för Gamla 
Slätthultsvägen, i Älmhults tätort, Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2018/58 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. och upphäva del av detaljplan 
för Gamla Slätthultsvägen, Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap. 11 § 
Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. samt upphävande av del av 
detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, då detaljplanen inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra utbyggnad av verksamheter, 
industri och handel i enlighet med kommunens översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124). Planområdet innefattar område som 
idag är icke-detaljplanelagt samt ett område som redan i dagsläget är planlagt för 
industri, men ännu inte utbyggt. Syftet med att inkludera befintligt 
detaljplanelagt område är att göra detaljplanen mer ändamålsenlig utifrån dagens 
behov och förutsättningar. 
Syftet är även att upphäva del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen. 
Byggrätten upphävs eftersom den är olämplig med hänsyn till 
grundvattenförekomst samt föreliggande planförslag. 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom detaljplanen bedöms ha ett stort allmänt intresse. 
Planområdet ligger i södra delen av Älmhult och omfattas av ca 40 ha. 
Planområdet gränsar i norr med Södra Ringvägen, i öster mot väg 23, i väster 
mot Södra stambanan. Söder om planområdet ligger Slätthult som är utpekad 
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som värdefull kulturmiljö. Genom planområdet går Skånevägen i nord-sydlig 
riktning. Fastigheterna som ingår i planområdet är Froafälle 12:1, Froafälle 2:1, 
Älmhult 8:2, Älmhults-Slätthult 3:1 som samtliga ägs av Älmhults kommun. 
Fastigheten som ingår i upphävandet av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen är 
Slätthult 4:1 som är i privat ägo. 
Älmhults kommun har ett behov av att kunna erbjuda mark för etablering och 
expansion av verksamheter och industrier i närheten av goda kommunikationer, 
men på tillräckligt avstånd till bostäder. I enlighet med översiktsplanen ska tung 
industri, transportintensiva företag och logistikverksamhet samlas i ortens södra 
delar. Älmhults centrala delar och de tidigare industriområdena blir knutpunkt 
för kunskapsintensivt företagande av olika slag. 
Området planläggs med tre gator för trafikförsörjning och kvartersmark för 
industri, verksamheter och handel. Gaturummet blir relativt brett för att tillåta 
tunga transporter och samtidigt göra plats för säkra gång- och cykelvägar. Det 
breda gaturummet möjliggör också trädplantering och öppna dagvattenlösningar 
för att fördröja dagvatten nära källan på allmän platsmark. Byggrätterna är 
anpassade för industriändamål, 60% exploatering av fastighetsytan och 14 
meters nockhöjd tillåts inom området för att möjliggöra effektiva lokaler. På 
grund av planområdets läge bedöms planförslaget dock inte medföra några större 
konsekvenser som följd av de tillåtna byggnadsvolymerna.  
Södra delen av planområdet planläggs som natur för att skapa en buffert med 
vegetation mot Slätthult som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som 
kulturmiljö av länsintresse. Naturområden planläggs också inom området för att 
möjliggöra hantering av massor. Breda naturremsor planläggs mellan gata och 
kvartersmark för att binda ihop grönstrukturen som därmed bidrar till att säkra 
viktiga ekosystemtjänster inom planområdet. 
För dagvattenhanteringen föreslås två huvudstråk längs gatorna som utformas 
som öppna diken och leder dagvattnet till två dagvattendammar, en i sydöst och 
en i sydväst.   
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 157 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med barnrättsbaserat 
beslutsunderlag daterad 2022-11-30 

• Plankarta, 2022-11-30 

• Planbeskrivning, 2022-11-30 
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• Arkeologisk Utredning steg 1 Froafälle 2022-04-13 

• PM Geoteknik, Översiktlig undersökning, Froafälle Älmhult Sweco, 2022-
04-25 

• Geoteknisk utredning, Scandiaconsult AB 1985 

• Utredning av dagvattenhantering Froafälle 12:1, Vatten och Samhällsteknik, 
2022-10-11 

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

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 8 Utökat våtmarksbidrag Lindö våtmark och 
strandzon - LONA bidrag till privata 
fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2021/177 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal för Lindö våtmark och 

Lindö strandzoner. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt sedan tidigare fått beslut från Länsstyrelsen i 
Kronoberg om beviljat LONA-bidrag till fyra projekt som har initierats av 
privata fastighetsägare. 
Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att två av dessa projekt beviljas utökat 
bidrag. Samma premisser gäller för de utökade bidragen som för de tidigare 
beviljade, vilket innebär att Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden 
för varje enskilt projekt medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%.  
Hanteringsmässigt betalar länsstyrelsen ut bidraget till kommunen som i sin tur 
betalar ut till fastighetsägaren.  
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är 
kommunen skyldig att senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en 
verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts året innan. Fastighetsägaren skall 
senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport. Sedan projektet genomförts är 
kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en slutrapport och ge 
in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett slutrapport. 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur 
utbetalat till fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på 
förhållanden som fastighetsägaren svarar för, skall fastighetsägaren till 
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kommunen utge motsvarande belopp som kommunen får betala tillbaka till 
länsstyrelsen. 
En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut och dessa avtal ska beslutas av kommunstyrelsen.   
Avtalen gäller följande projekt: 
Privata markägare: 
• Komplettering Lindö strandzoner  
• Komplettering Lindö våtmark    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21  

• Förslag till komplettering avtal Lindö våtmark   

• Förslag till komplettering avtal Lindö strandzoner 

• Beslut om ändring av projekt (22658770) Lindö våtmark 

• Beslut om ändring av projekt (22666824) Lindö strandzoner 
  

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunsledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 9 Våtmarksbidrag Nyvärmshult och Stenshult - 
LONA bidrag till privata fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2022/292 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal.   
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i Enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt fått beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg om 
ytterligare två beviljade LONA-bidrag för våtmark. I Älmhults kommun har 
sedan tidigare fyra projekt beviljats bidrag.  
De tillkommande två projekten som beviljats bidrag är förstudie våtmark 
Nyvärmanshult samt Stenshult våtmark.   
Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden för varje enskilt projekt 
medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%.  
Hanteringsmässigt betalar Länsstyrelsen ut bidraget till kommunen som i sin tur 
betalar ut till fastighetsägaren.  
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är 
kommunen skyldig att senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en 
verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts året innan. Fastighetsägaren skall 
senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport. Sedan projektet genomförts är 
kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en slutrapport och ge 
in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett slutrapport. 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur 
utbetalat till Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror 
på förhållanden som Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till 
kommunen utge motsvarande belopp som kommunen får betala tillbaka till 
länsstyrelsen. 
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En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut och dessa avtal ska beslutas av kommunstyrelsen.   
Avtalen gäller följande projekt: 
• Förstudie våtmark Nyvärmanshult 
• Stenshult våtmark 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

• Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun, 
Stenshult våtmark  

• Ansökan, Lokala naturvårvårdssatsningen Stenhults våtmark, daterad 2022-
08-17 

• Länsstyrelsens i Kronobergs beslut om Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Stenhult våtmark 

• Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun - 
Nyvärmanshult förstudie våtmark  

• Ansökan lokala naturvårdssatsningen förstudie våtmark nyvarmanshult, 
daterad 2022-09-01  

• Länsstyrelsens i Kronobergs beslut om Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Förstudie våtmark Nyvarmanshult 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 10 Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023 
Ärendenummer KS 2022/276 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2023, daterad 2023-01-05 
2. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att ej nyttjade 

investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 2022 
överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr       

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2023.  
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av 
driftbudget, investeringsbudget och mark- och exploateringsbudget samt 
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023.  
Driftbudgeten omfattar kommunledningsförvaltningens verksamhet med sex 
olika avdelningar; HR, ekonomi- och upphandling, kommunikation, service och 
näringsliv, samhällsbyggnad, IT- och digitalisering samt kommunledning 
inklusive kansli. Budgeten 2023 för kommunledningsförvaltningen är 77 337 
tkr.  
En investeringsplan som omfattar strategiska investeringar för genomförande av 
den kommunövergripande digitaliseringsplanen samt inköp av bland annat 
inventarier och nätverksutrustning om totalt 5,5 mkr för 2023 – 2024.   
Inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren finns flera 
större projekt såsom är Furulund, Solvikskajen, Vena samt verksamhetsmark i 
Froafälle. Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har 
skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för 
genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och 
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exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts 
jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är 
emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärlds-
faktorer. Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och 
exploateringsbudgeten ett överskott om 21 235 tkr för perioden 2023 – 2034. 
En ny stödprocess införs 2023 som är kopplad till personal med resultatmål och 
indikatorer för uppföljning. Då stödprocesser är kommunövergripande har 
aktiviteter utformats för att ge en förflyttning i samtliga verksamheter för att nå 
resultatmålet. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att 
ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 
2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr.       
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 daterad 2023-01-05 

• Bilaga 1 Exploateringsbudget detalj 2023 – 2034 daterad 2023-01-05 
 

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

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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§ 11 Svar på motion om välfärdsbrottslighet, noll 
tolerans mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/13 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Bifalla motionens punkt 1 och 2. 
2. Anse motionens punkt 3 besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott inkom från Eva 
Ballovarre (S) 2022-01-21. I motionen föreslås att:  
• En handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas 

fram.  
• All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan.  
• Förutsättningarna för en central funktion för att motverka 

välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds.   
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 24, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har stärkt arbetet inom området genom 
att inrätta en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot 
otillåten påverkan. SKR:s samordnare planerar och genomför nu 
utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela exempel.  
SKR har även inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte att 
tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och 
identifiera gemensamma framgångsfaktorer. Älmhults kommun har deltagit i 
SKR:s möte med ändamål att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottslighet 
i landets kommuner i december. Vidare syftade mötet till att ge SKR en bättre 
överblick av hur problemen ser ut så att SKR kan rikta in sin verksamhet för att 
på bästa sätt kunna stötta kommunerna i arbetet. 
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Som ett led i att öka kunskapen och förståelsen för välfärdsbrottslighet har 
Älmhults kommun lagt till filmer från SKR i vår kunskapsbank som är tänkt att 
vara en ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet. Kunskapsbanken kan användas 
av samtliga medarbetare i kommunen. Filmerna tar upp exempel på 
välfärdsbrottslighet från verkligheten samt exempel på hur man förebygger, letar 
och agerar mot välfärdsbrottslighet. 
Idag har kommunen ett regelverk och rutiner för att förebygga ekonomiska 
oegentligheter, exempelvis internkontroll, attestreglemente samt i 
dokumenterade rutiner för fakturahantering. Vidare kommer en ny policy och 
riktlinjer mot mutor och jäv under januari 2023, men arbetet och kunskapen 
behöver öka.  
På sikt finns behov av en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrottslighet, 
men mer kunskap och stöd från bland annat SKR och brottsförebygganderådet 
behövs innan en plan kan utformas. 
I motionens tredje punkt föreslås att förutsättningarna för en central funktion för 
att motverka välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds. 
Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att anställa en 
centralfunktion och förutsättningar för detta saknas i dagsläget. 
Välfärdsbrottslighet berör samtliga nämnder i mer eller mindre omfattning. 
Varför det bedöms att vi har bättre förutsättningar för att få i gång ett arbete 
genom att bilda en koncernövergripande arbetsgrupp som tillsammans kan sätta 
fokus på dessa frågor. 
Sammantaget föreslår kommunledningsförvaltningen att punkt 1 och 2 bifalles, 
och punkt 3 anses besvarad med hänvisning till bildande av 
koncernövergripande arbetsgrupp.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 161 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott - Eva 
Ballovarre (S) 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 
2022 noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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 3 
2022 (1 juli – 30 september). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda 
besluten till Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden beslutade 2022-11-23, § 172, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 3 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 162 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Socialnämndens beslut 2022-11-23, § 172 
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• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, tredje kvartalet daterad 2022-
11-15 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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§ 13 Revidering av reglemente för tekniska 
nämnden, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 
byggnämnden 
Ärendenummer KS 2022/274 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. I reglemente för tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- 

och byggnämndens lägga till 2:e vice ordförande. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att välja 2:e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämnden. I 
nämndernas reglemente anges att nämnderna har en ordförande och en vice 
ordförande. Således behöver reglementena revideras. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 163 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
 

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

29



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 14 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/275 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Utöka kommunstyrelsens 1: a vice ordförandes uppdrag till 75 % 
2. Ändra tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 

byggnämndens och Älmhultsbostäders AB:s 1:e vice ordförandes uppdrag 
till 5 %. 

3. Fastställa tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och 
byggnämndens 2:e vice ordförandes arvode till 7,5 %. 

4. Fastställa Älmhultsbostäder AB:s 2:e vice ordförandes arvode till 10 %. 
5. Personalutskottet med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 
6. Älmhults Näringsfastigheter med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–6 
 

Reservation 
Jeanette Schölin (SD), Jakob Willborg (M), Sonja Emilsson (M) och Stella Käll 
(M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-12-12 beslutat välja 2e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, och miljö- och byggnämnden. 
Personalutskottet har även avvecklats. Således behöver Riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda revideras. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 164 

• Ordförandeskrivelse tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkar avslag på punkt 1 i 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i sin 
helhet. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag punkt 2–6 och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Moderaterna 
och Sverigedemokraternas yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1. 
Votering begärd. 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: 

• Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
• Nej-röst innebär bifall till Moderaterna och Sverigedemokraternas 

yrkande. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Lars Ingvert (S) Ja  

Stefan Jönsson (S) Ja  

Elvis Husic (S) Ja  

Gusten Mårtensson (C) Ja  

Yvonne Jonsson (C) Ja  

Marie Olofsson (C) Ja  
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 2023-01-17 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Jakob Willborg (M)  Nej 

Stella Käll (M)  Nej 

Sonja Emilsson (M)  Nej 

Jeanette Schölin (SD)  Nej 

Eva Ballovarre (S) Ja  

Resultat 7 ja-röster 4 nej-röster 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och 
vice ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/196 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Eva Ballovarre (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Stefan Jönsson (S) 
Jakob Willborg (M) 

2. Välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Lars Ingvert (S) 
Marie Olofsson (C) 
Nusreta Nilsson (C) 
Elin Nilsson (S) 
Stella Käll (M) 

3. Välja Eva Ballovarre (S) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
4. Välja Jakob Willborg (M) som vice ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2022-12-12, § 190, kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2023–2026. Således ska kommunstyrelsen välja ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023–2026. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

• Ledamöter: Eva Ballovarre, Gusten Mårtensson, Yvonne Jonsson, Stefan 
Jönsson  

• Ersättare: Lars Ingvert, Marie Olofsson, Nusreta Nilsson, Elin Nilsson. 
Jakob Willborg (M) yrkar att kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

• Ledamot: Jakob Willborg (M) 
• Ersättare: Stella Käll (M) 

Jeanette Schölin (SD) yrkar att kommunstyrelsen väljer Jeanette Schölin (SD) 
som ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott:  
Gusten Mårtensson (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Eva Ballovarres (S) 
som ordförande och Jakob Willborg (M) som vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Eva Ballovarre (S) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Gusten Mårtensson (C) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Yvonne Jonsson (C) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Stefan Jönsson (S) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Jakob Willborg (M) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Jeanette Schölin (SD) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen valt följande ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott: 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Eva Ballovarre (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Stefan Jönsson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja följande som ersättare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Lars Ingvert (S) 
Marie Olofsson (C) 
Nusreta Nilsson (C) 
Elin Nilsson (S) 
Stella Käll (M) 
Och finner att kommunstyrelsen beslutat så 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande om ordförande och vice ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Val av ledamot och ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/224 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Eva Ballovarre (S) som ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet. 
2. Välja Jakob Willborg (M) som ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2  
 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter till kommunala tillgänglighetsrådet väljs normalt för en period 
om fyra år från och med 1 januari året efter att val till kommunfullmäktige ägt 
rum. Enligt kommunala tillgänglighetsrådets reglemente ska kommunstyrelsen 
utse en ledamot och en ersättare till rådet. 
Kommunstyrelsen utser sina representanter så snart som möjligt efter att de valts 
och tillträtt för en ny mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår kommunstyrelsen välja Eva Ballovarre (S) som 
ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet. 
Jakob Willborg (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs förslag (M) och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Val av ledamot och ersättare till kommunala 
pensionärsrådet mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/223 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Eva Ballovarre (S) som ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
2. Välja Jakob Willborg (M) som ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter till kommunala pensionärsrådet väljs normalt för en period om 
fyra år från och med 1 januari året efter att val till kommunfullmäktige ägt rum. 
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse en 
ledamot och en ersättare till rådet. 
Kommunstyrelsen utser sina representanter så snart som möjligt efter att de valts 
och tillträtt för en ny mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår kommunstyrelsen välj Eva Ballovarre (S) som 
ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala pensionärsrådet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Val av politiska representanter till kommunalt 
partnerskap Sydafrika mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/281 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som politisk representant till kommunalt 

partnerskap Sydafrika. 
2. Välja Jakob Willborg (M) som politisk representant till kommunalt 

partnerskap Sydafrika. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter, två ledande politiker från majoritet och opposition, ska väljas till 
politisk styrgrupp för kommunalt partnerskap Sydafrika.  
Förra mandatperioden valdes kommunstyrelsens ordförande och andre vice 
ordförande som representanter. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Gusten Mårtensson (C) som 
politisk representant till kommunalt partnerskap Sydafrika. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
politisk representant till kommunalt partnerskap Sydafrika. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Växjö kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Val av representant till Skräbeåns vattenråd 
Ärendenummer KS 2023/2 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Jakob Willborg (M) som representant till Skräbeån vattenråds 

årsstämma. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja representant till Skråbeån vattenråds årsstämma.  
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse till årsstämma 2023 Skräbeåns vattenvårdsförbund, inkom 2023-01-

02 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
representant. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skräbeåns vattenråd 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Årets eldsjäl 2022 
Ärendenummer KS 2022/277 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utser årets eldsjäl för 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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.  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen utse årets eldsjäl för 2022. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Redovisning av förvaltningschef delegeringsbeslut december 2022  

• Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut december 
2022   

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____  
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§ 22 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/279 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner - 
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 

• Protokoll Södra Smålands Avfall och Miljö 2022-11-25 
• Beslut om verksamhetsplan gemensamma överförmyndarnämnden 
• Arvodesprinciper 2023 - gemensamma överförmyndarnämnden 
• Protokoll Gemensamma överförmyndarnämnden 2022-12-15 

_____ 
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