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Plats och tid  
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 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05   

 
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), §§ 69–83 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Helen Bengtsson (S), §§ 84–85 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
Helen Bengtsson (S), §§ 69–83 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef, § 71 
Linda Björling, planarkitekt, § 72 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 73, 85 
Karin Wennberg, planarkitekt, § 73 
Malin Svensson, planarkitekt, § 73 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
 
 

Övriga deltagande 
Claes Lindahl (C), miljö- och byggnämndens ordförande, § 71 
Håkan Pettersson (S), miljö- och byggnämndens vice ordförande, § 71 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 69 Val av justerare 
 

5 
§ 70 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 71 Miljö- och byggnämndens uppföljning och 

rapportering utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 

2021/262 

7 

§ 72 Antagande av detaljplan för Falken 1, Älmhult, 
Älmhults kommun 

2019/149 

8 - 9 

§ 73 Beslutet är omedelbart justerat i separat 
protokoll. 

2020/112 

 

§ 74 Finansiell rapport december 2021 
2021/139 

10 
§ 75 Årsredovisning 2021 Älmhults kommun 

2022/36 

11 - 17 
§ 76 Uppföljning av intern kontroll 2021, 

kommunövergripande 

2020/101 

18 - 19 

§ 77 Festivaler 2022 
2022/59 

20 - 21 
§ 78 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 

Försäkring AB 

2022/63 

22 - 23 

§ 79 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

2021/92 

24 - 25 

§ 80 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
april 2022 

2022/52 

26 - 27 

§ 81 Svar på motion om att förbättra relationen med 
lokala näringslivet - Mikael Öberg (MP) 

2020/124 

28 - 29 

§ 82 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

30 
§ 83 Meddelanden 

2022/8 

31 
§ 84 Information om Älmhults kommuns åtgärder 

kopplat till kriget i Ukraina 

2022/67 

32 

§ 85 Strategisk information 
2022/30 

33 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 69 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 beslutar i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
  

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

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 71 Miljö- och byggnämndens 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. 
Miljö- och byggnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef 
på sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 72 Antagande av detaljplan för Falken 1, Älmhult, 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/149 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Falken 1, Älmhult, Älmhults 

kommun, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 

upprättas för Falken 1, då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Falken 1 har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för 
Falken 1 och Gladan 8. Under planarbetets gång har sökanden kommit fram till 
att endast en ny detaljplan för Falken 1 önskas.  

 
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Falken 1 med fler bostäder. 
Kvarteret har en tydlig struktur med existerande flerbostadshus kantat längs med 
gatorna som omsluter kvarteret. Läget på de nuvarande byggnaderna skapar en 
stor och öppen innergård, som även allmänheten kan röra sig igenom.  

 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. I planbeskrivningen under kapitlet, 
Konsekvenser, och checklistan Undersökning av betydande miljöpåverkan 
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i miljöbalken kapitel 6. En strategisk miljöbedömning 
behöver därför inte göras. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 37 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om antagande av detaljplan 
för Falken 1, Älmhult, Älmhults kommun, inkl. bilaga Barnrättsbaserat 
beslutsunderlag, båda daterade 2022-02-23 

• Plankarta, 2022-02-23 

• Illustration, 2022-02-23 

• Planbeskrivning inkl. Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-02-23 

• Samrådsredogörelse, 2021-09-03 

• Granskningsutlåtande, 2022-02-23 

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

• Trafikbullerutredning för detaljplan Falken 1, Älmhult, Tyréns AB,        
2020-12-09 

• Geoteknisk och markmiljöundersökning, Kv. Falken 1, Älmhult, Sweco, 
2021-07-02 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen - Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 74 Finansiell rapport december 2021 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars och delårsrapport augusti samt 
helår per december och rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2021-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 41 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11. 

• Finansiell rapport 31 december 2021.  
 

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

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 75 Årsredovisning 2021 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/36 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

årsredovisning 2021. 
2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2021 till revisorerna. 
3. Kommunstyrelsen ålägger utbildningsnämnden att komma till 

kommunstyrelsen och presentera en plan för att vända de negativa resultaten 
på gymnasieskolan.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2-3 
 

Ajournering  
Kl. 11.27-11.36 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och 
det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.  I 
årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och 
personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen 
verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.  
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 
april året efter det år som redovisningen avser.  
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen 
och lämnar en särskild revisionsberättelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 42 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 2(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15 

• Årsredovisning 2021 Älmhults kommun 

• Årsanalys 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-15 § 5  

• Årsanalys 2021 Socialnämnden, 2022-02-23 § 27 

• Årsanalys 2021 Gemensamma nämnden familjerätt, 2022-02-14 § 14 

• Årsanalys 2021 Utbildningsnämnden, 2022-03-02 § 20 

• Årsanalys 2021 Tekniska nämnden, 2022-02-15 § 20 

• Årsanalys 2021 Överförmyndarnämnden, 2022 

• Årsanalys 2021 Miljö och byggnämnden, 2022-02-21 § 15 

• Årsanalys 2021 Kommunstyrelsen, 2022-03-15 § 4 

• Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige, 2022-03-28 § 4 

• Årsredovisning 2021 Älmhultsbostäder AB, 2022-03-03 § 4 

• Årsredovisning 2021 Elmen AB, 2022-03-01 § 7 

• Årsredovisning 2021 ElmNet AB, 2022-02-14 § 307 

• Årsredovisning 2021 Älmhults Terminal AB, 2022-02-21 § 4 

• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Eva Ballovarre (S) yrkar som tillägg till årsbokslutet 2021:  
1. Att en handlingsplan för säkrare prognoser arbetas fram under 2022.  
2. Att utbildningsnämnden åläggs att komma till kommunstyrelsen och 

presentera en plan för att vända de negativa resultaten på gymnasieskolan.  
3. Att inför bokslut 2023 ta fram förslag på hur arbetet enligt Agenda 2030 på 

ett tydligt sätt kan redovisas.   
4. Att all personal (inklusive personer inom daglig verksamhet) i Älmhults 

kommun får en sommargåva som gynnar det lokala näringslivet. (kostnad 
650 000 kronor - finansieras av resultatet 2021)  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 3(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

5. Att alla ungdomar som sökt feriearbete hos Älmhults kommun erbjuds detta, 
gärna med koppling till att arbeta med hållbarhet och biologisk mångfald. 23 
av årets sökande fick ej någon plats. (kostnad - 180 000 kronor - finansieras 
av resultatet 2021) 

6. Att samhällsföreningarna eller motsvarande tilldelas 50 000 kronor med syfte 
att skapa trivsel och aktiviteter. (Eneryda, Virestad, Liatorp, Diö, Hallaryd, 
Delary, Göteryd och Pjätteryd – kostnad 400 000 kronor - finansieras av 
resultatet 2021).  
 

Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1 
och 3–6. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1–6. 
 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 1 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 1.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 4(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 
Beslutsomgång 3 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 3 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 3.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 5(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsomgång 4 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 4 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 4.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 
Beslutsomgång 5 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 5 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 5.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 6(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 
Beslutsomgång 6 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 6 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 6.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 7(7) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 76 Uppföljning av intern kontroll 2021, 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2020/101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad 

uppföljning och utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen för kommunfullmäktige tillsammans 
med årsbokslutet.  
Kultur- och fritidsnämnden och gemensamma överförmyndarnämnden beslutar 
uppföljning av intern kontroll 2021 på respektive nämnds sammanträden i mars 
2022 och kan därför inte utvärderas.  
Bedömningen är att kommunens nämnder på det stora hela har en god process 
för intern kontroll och följer kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan 
för intern kontroll. En större enhetlighet mellan nämndernas interna 
kontrollplaner avseende kontrollmoment och övergripande mål hade underlättat 
redovisningen framgent. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 43 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-02-14 § 15 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner daterad 
2022-02-07  

• Socialnämndens beslut 2022-02-23 §23 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, socialnämnden daterad 2022-02-01  

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-01-24 § 2 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, miljö- och byggnämnden daterad 
2022-01-17 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18 § 6 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen, daterad 2021-12-
04 

• Tekniska nämndens beslut 2021-12-14 §129 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, tekniska nämnden daterad 2021-09-
30  

• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-24 § 136 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, utbildningsnämnden daterad 2021-
11-01 

 

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 nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 
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 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 77 Festivaler 2022 
Ärendenummer KS 2022/59 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen anvisar 200 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att 

anordna Älmhultsfestivalen och Mångfaldsfestivaldag i Älmhult.   
2. Medlen anvisas från avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter två års uppehåll på grund av pandemin kommer återigen såväl 
Älmhultsfestivalen som Mångfaldsfestivalen (tidigare Pride) genomföras 2022. 
Båda arrangemangen sker i samarbete med olika samhällsaktörer. För 
Älmhultsfestivalen främst föreningar och näringsliv. I Mångfaldsfestivalen 
främst med föreningar, studieförbund och övriga representanter från 
civilsamhället. 
Planerad dag för Mångfaldsfestivalen är torsdag 19 maj 2022. Planerad dag för 
Älmhultsfestivalen är fredag-lördag 20–21 maj 2022. 
Utifrån ökade kostnader för säkerhet vid festivalområdet pga. nya lagkrav samt 
ökade arvodeskostnader för artister behöver budgeten förstärkas för att 
säkerställa ett genomförande av båda festivalerna. 
Därför behöver totalt 200 000 kr från avsatta medel inom finansen för 
evenemangstöd tillföras projektbudgeterna. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 44 

• Kultur- och fritidsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 78 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB 
Ärendenummer KS 2022/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ny 

bolagsordning för Kommunassurans enligt förslag från Kommunassurans 
styrelse, beslutat 2022-03-10. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Älmhults kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 
Styrelsen i Kommunassurans har 2022-03-10 föreslagit årsstämman, 2022-05-
12, att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Justeringen av bolagsordningen 
är huvudsakligen föranledd av följande skäl: 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver. 
Älmhults kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Gusten 
Mårtensson (C). 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 45 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15 

• Kommunassurans förslag till bolagsordning, registrerad 2022-03-14 

• Kommunassurans förslag till bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års 
bolagsordning samt kommentarer, registrerad 2022-03-14 

 

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) 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 79 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2021 
noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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

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

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

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 
2021 (1 oktober – 31 december). 
För kvartal 4 år 2021 redovisas 20 ej verkställda beslut. 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg 31 januari 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-02-23, § 25 att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 4 2021 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 46 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens beslut 2022-02-23, § 25 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02  

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2021 daterad 2022-02-02  
 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 80 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
april 2022 
Ärendenummer KS 2022/52 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av 

ej beslutade motioner, april 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner ej beretts färdigt, varav en motion har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 47 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07 

• Redovisning av ej beslutade motioner, april 2022 daterad 2022-03-07 
 

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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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 81 Svar på motion om att förbättra relationen 
med lokala näringslivet - Mikael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/124 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

utifrån kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2020-10-22 in en motion om förbättrad relation 
med det lokala näringslivet. I motionen lämnas följande yrkanden: 
• Att följa upp och aktualitetspröva kommunens näringslivspolicy. 
• Att arbeta fram en handlingsplan. 
• Att det görs i dialog och samverkan med det lokala näringslivets aktörer. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 160, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade motionen vidare 
till kommunsledningsförvaltningen för beredning 2020-12-15, § 281. 
Utvecklingen av näringslivsarbetet pågår inom Älmhults kommun. Resurser har 
omfördelats och samlats i avdelningen Service och Näringsliv för att bättre möta 
behoven kring näringslivsfrågor. Flera nya servicefunktioner har startats, till 
exempel företagslots. Kommunens näringslivssamordnare har som huvuduppgift 
att föra en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika frågor. I 
budgetbeslutet för år 2022 gavs ett flertal uppdrag till kommunstyrelsen 
relaterade till näringslivsfrågorna. Planering för det fortsatt arbetet pågår och 
med utförandet av givna uppdrag följer att näringslivspolicyn revideras. 
Utifrån denna tjänsteskrivelse föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 48 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15, § 281 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 160 

• Motion om att förbättra relationen med det lokala näringslivet – Michael 
Öberg (MP) 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 82 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

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

Beslutsunderlag 
• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2022-03-28 

• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2022-03-28 

• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2022-03-30 
 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 83 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om bidrag till omläggning av tak på 

ladugård inom kulturreservatet komministerbostället Råshult, Älmhults 
kommun daterat 2022-03-17. 

• Information om årsstämma i Kommunassurans samt information om att 
kommunfullmäktigebeslut behövs innan stämman, daterat 2022-03-11. 

• Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om bidrag till årlig skötsel av 
kulturreservatet Komministerbostället Råshult. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 85 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2022/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Paul Robertsson och stadsarkitekt Arpine Minasyan 
informerar om pågående projekt. 
_____ 
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