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Helena Strömqvist, bibliotekschef, § 42 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
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Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare  
Susann Pettersson, kommunchef, §§ 38–42 
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Ärenden 
 

§ 23 Val av justerare 
 

5 
§ 24 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 25 Revidering av reglemente för Gemensamma 

nämnden för familjerättsliga frågor 

2022/283 

7 - 8 

§ 26 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2023 

2022/244 

9 - 10 

§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut 
2023/46 

11 
§ 28 Ansökan om förskottslån för utegym från Diö 

samhällsförening 

2022/246 

12 - 13 

§ 29 Val av ombud och ersättare att representera 
Älmhults kommun vid föreningsstämma i 
Föreningen Energikonstor Sydost 2023-2026 

2023/22 

14 - 15 

§ 30 Val av ägarombud och ersättare till 
bolagsstämma i Södra Smålands Avfall och 
Miljö AB 2023-2027 

2023/32 

16 - 17 

§ 31 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd och 
bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 2023-2026 

2023/33 

18 - 19 

§ 32 Val av ombud och ersättare vid 
lantmäteriförrättningar 2023-2026 

2023/39 

20 

§ 33 Val av ombud och ersättare till Elmen AB 
bolagsstämma 2023-2027 

2023/43 

21 - 22 

§ 34 Val av ombud och ersättare till kommuninvests 
föreningsstämma 2023-2026 

2023/44 
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§ 35 Meddelanden 
2022/279 
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2021/254 
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2022/271 

30 - 31 
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1:91 
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32 - 33 

§ 40 Upphandlingsplan för 2023 
2022/245 
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 Sammanträdesprotokoll  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Stefan Jönsson (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Stefan Jönsson (S) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer dagordningen med följande ändringar: 

• Ärende ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB:s besök på 
kommunstyrelsens sammanträde utifrån aktivitetsplan 2023 och 
uppsiktsplikt, KS 2022/280, tas bort från 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 ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB:s besök på 
kommunstyrelsens sammanträde utifrån aktivitetsplan 2023 och 
uppsiktsplikt, KS 2022/280, tas bort från 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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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Revidering av reglemente för Gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/283 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat 

reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 
2022-12-02. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-12-13, § 88, 
att föreslår kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att anta uppdaterat 
reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-
12-02. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 13 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-12-13, § 88 

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
daterat 2022-12-02 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2023 
Ärendenummer KS 2022/244 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta 
fram ett handlingsprogram. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen upprättar ska beskriva bolagets 
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, 
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under 
de kommande tre åren. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. 
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för 
åren 2023-2025 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 14 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
 

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2023/46 
 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott delegeringsbeslut januari 

2023  

•  Redovisning av kanslichefens delegeringsbeslut januari 2023 

• Redovisning av ekonomi- och upphandlingsavdelningens delegeringsbeslut 
december 2022 och januari 2023 

 

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

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Ansökan om förskottslån för utegym från Diö 
samhällsförening 
Ärendenummer KS 2022/246 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar 381 153 kronor i förskottslån till Diö 

Samhällsförening med återbetalning senast 2023-12-31.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens första vice ordförande, Gusten 

Mårtensson, i uppdrag att signera överenskommelse om lånet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Jäv 
Eva Ballovarre (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förskottslån till Diö Samhällsförening med 381 153 kronor, med anledning av 
att bidrag som beviljats från Jordbruksverket via Leader Linné Småland, betalas 
ut förs i efterhand efter genomfört projekt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 15 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16 

• Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-05 § 98. 

• Överenskommelse med Diö Samhällsförening om förskottslån 

• Diö Samhällsförenings ansökan om förskottslån 

• Beslut Jordbruksverket, 2022-11-18, projektstöd Utegym i Diö, 
journalnummer 2022-2070 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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 kännedom 
Kommunchef 
Diö Samhällsförening 
För åtgärd 
Ekonomichef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Val av ombud och ersättare att representera 
Älmhults kommun vid föreningsstämma i 
Föreningen Energikontor Sydost 2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/22 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Eva Ballovarre (S) som ombud att representera Älmhults kommun vid 

föreningsstämma i Föreningen Energikontor Sydost 2023-2026 
2. Gusten Mårtensson (C) som ersättare att representera Älmhults kommun vid 

föreningsstämma i Föreningen Energikontor Sydost 2023-2026. 
3. Välja Jakob Willborg (M) som ersättare att representera Älmhults kommun 

vid föreningsstämma i Föreningen Energikontor Sydost 2023-2026 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare att representera Älmhults 
kommun vid föreningsstämma i Föreningen Energikontor Sydost 2023-2026. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarres (S) föreslår kommunstyrelsens välja Eva Ballovarre (S) som 
ombud att representera Älmhults kommun vid föreningsstämma i Föreningen 
Energikontor Sydost 2023-2026. 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Gusten Mårtensson (C) som 
ersättare att representera Älmhults kommun vid föreningsstämma i Föreningen 
Energikontor Sydost 2023-2026. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
ersättare att representera Älmhults kommun vid föreningsstämma i Föreningen 
Energikontor Sydost 2023-2026. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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) 
Kanslienheten 
Föreningen Energikontor Sydost 
HR-avdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Val av ägarombud och ersättare till 
bolagsstämma i Södra Smålands Avfall och Miljö 
AB 2023-2027 
Ärendenummer KS 2023/32 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ägarombud vid bolagsstämma i Södra 

Smålands Avfall och Miljö AB 2023-2027. 
2. Välja Helen Bengtsson (S) som ersättare vid bolagsstämma i Södra Smålands 

Avfall och Miljö AB 2023-2027 
3. Välja Sonja Emilsson (M) som ersättare till bolagsstämma i Södra Smålands 

Avfall och Miljö AB 2023-2027. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ägarombud och ersättare till bolagsstämma i Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB 2023-2027. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Gusten Mårtensson (C) som 
ägarombud vid bolagsstämma i Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Helen Bengtsson (S) som 
ersättare vid bolagsstämma i Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Sonja Emilsson (M) som 
ersättare vid bolagsstämma i Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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  

 2023-02-14 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) 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
Kanslienheten 
HR-avdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd 
och bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/33 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Gusten Mårtensson (C) som ombud vid ägarsamråd och bolagsstämma 

med Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2023-2026. 
2. Välja Eva Ballovarre (S) som ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämma 

med Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2023-2026. 
3. Välja Jakob Willborg (M) som ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämma 

med Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare till ägarsamråd och 
bolagsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2023-2026. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Gusten Mårtensson (C) som 
ombud vid ägarsamråd och bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Eva Ballovarres (S) som 
ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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) 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kanslienheten 
HR-avdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 32 Val av ombud och ersättare vid 
lantmäteriförrättningar 2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/39 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Mats Jeppsson, avdelningschef, som ersättare vid 

lantmäteriförrättningar. 
2. Ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utse ombud. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare vid lantmäteriförrättningar för 
perioden 2023-2026. 
Ombud kommer utses när ny person anställs. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Mats Jeppsson, 
avdelningschef, som ersättare vid lantmäteriförrättningar. 
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att utse ombud. 
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) 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
HR-avdelningen 
Kanslienheten 

20



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Val av ombud och ersättare till Elmen AB 
bolagsstämma 2023-2027 
Ärendenummer KS 2023/43 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Yvonne Jonsson (C) som ombud vid Elmen AB:s bolagsstämma 2023-

2027. 
2. Välja Stella Lindqvist Käll som ersättare vid Elmen AB:s bolagsstämma 

2023-2027. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare till Elmen AB:s bolagsstämma 
för perioden 2023-2027. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Yvonne Jonsson (C) som 
ombud vid Elmen AB:s bolagsstämma. 
Jakob Willborg (M) föreslår kommunstyrelsen välja Stella Lindqvist Käll som 
ersättare vid Elmen AB:s bolagsstämma. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
HR-avdelningen 
Kanslienheten 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Val av ombud och ersättare till 
kommuninvests föreningsstämma 2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/44 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Eva Ballovarre (S) som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 

2023-2026. 
2. Välja Yvonne Jonsson (C) som ersättare vid Kommuninvests 

föreningsstämma 2023-2026. 
3. Välja Jakob Willborg (M) som ersättare vid Kommuninvests 

föreningsstämma 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2023-2026. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Eva Ballovarre (S) som 
ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2023-2026. 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsens välja Yvonne Jonsson (C) som 
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2023-2026. 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsen välja Jakob Willborg (M) som 
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2023-2026. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommuninvest 
HR-avdelningen 
Kanslienheten 
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Kommunstyrelsen 
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§ 35 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/279 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

• Protokoll styrelsemöte Elmen 2023-01-16 
• Beslut av socialnämnden § 4 - Samlokalisering av korttidsplatser och 

rehab 
• Protokoll SSAM extra bolagsstämma via capsulam 2022-12-15  
• Länsstyrelsens beslut om bidrag till tak, etapp 4 
• Beslut § 3 Miljö- och byggnämnden - Digital mellanlagring av 

handlingar 
• Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap 2023 
• Överenskommelse om kommuners arbete med civilt forsvar 2023 
• Information om överenskommelser om kommunernas arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 
• Länsstyrelsens Kronobergs beslut åtgärdstillägg  
• Information från Konkurrensverket kommunerna är skyldiga att inte 

begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur 
• SKR:s Inbjudan till Demokratidagen 19 april 2023 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Revidering av grafisk profil 
Ärendenummer KS 2023/15 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den grafiska profilen hjälper oss att formulera och visualisera våra insatser, den 
ger en tydlig avsändare och den förstärker de värden som Älmhults kommun står 
för. Med en grafisk profil sparar vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill 
kommunicera att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och det ger en 
trygghet att våra gemensamma mallar för till exempel korrespondens, 
presentationer, rapporter och annonser alltid är uppdaterade. Den grafiska 
profilen är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för våra 
kommuninvånare och andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker vårt 
varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och bekräftar vår identitet. 
Älmhults kommuns grafiska profil är senast reviderad 2016. Den grafiska 
profilen ingår som styrdokument för uppdraget till kommunikationsavdelningen 
enligt Kommunikationspolicyn, beslutad i KF 2014-12-15. 
En grafisk profil ska vara ett tydligt ramverk men också utvecklas löpande i takt 
med att kommunikation produceras för olika målgrupper och i olika syfte. De 
senaste åren har kvalitetskraven på kommunikation ökat i samhället: staten 
ställer högre krav på vår kommunikation när det gäller tillgängligheten för 
funktionsvarierade målgrupper, nya digitala plattformar ger oss nya utmaningar 
och våra målgrupper ställer också högre krav på kvalité på innehåll och form i 
vår kommunikation. 
I samband med framtagandet och utformningen av Älmhults kommuns nya 
webb som lanserades mars 2022 har kommunikationsavdelningen arbetat med en 
uppdatering av den grafiska profilen för att klara de nya lagkraven. Således 
föreslås en ändring av färgerna i den grafiska profilen och en uppdatering av 
kommunens primär- och sekundärtypsnitt. Se sidan 12–13 i riktlinjen för grafisk 
profil där de nya färgerna presenteras. På sidorna 10-11visas de nya typsnitten. 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Med de nya färgerna följer också en revidering av mallar för presentation, sidan 
24–25. Avslutningsvis kompletteras grafiska profilen med illustrationer för ökad 
tydlighet och förbättrad läsbarhet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 6 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
 

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) 
Kommunikationsavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 
Ärendenummer KS 2021/254 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med 

inriktningen att samlokalisera och hyra lokaler för Haganäskolans 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

2. Uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring Haganässkolan samt vuxenutbildningen har tidigare 
genomförts och redovisats. Resultatet visar att det ur flera aspekter är gynnsamt 
att vuxenutbildningen bedrivs i egna lokaler och inte samlokaliseras med 
ungdomsgymnasiet. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt har 
tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen genomfört en projektering i syfte att få ett 
kostnadsunderlag som kan vägas mot alternativet att hyra en lokal externt. 
Förvaltningarna överlämnar härmed ärendet till vidare politisk behandling. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 9 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 

• Utredning om lokaler vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet och 
försörjningsstöd, daterad 2023-01-23 
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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) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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 2023-02-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 38 Antagande av Kulturpolicy för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/271 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för 

Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-11-29, § 91, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun. 
Kulturpolicyn är framtagen som ett strategiskt dokument som anger hur 
Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling.  
Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan och 
inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation. 
Helen Karlsson, kulturstrateg, informerar på sammanträdet att en redaktionell 
ändring kommer göras i kapitel 4 på sida 6 under rubrik Ekologisk hållbarhet, 
sista meningen. Det står social hållbarhet, men ska vara ekologisk hållbarhet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 4 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-29, § 91 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

• Förslag på Kulturpolicy för Älmhults kommun daterad 2022-11-21 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 7 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-29, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 
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• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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  

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
 
 

31
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Ansökan om planbesked Älmhult Häradsbäck 
1:91 
Ärendenummer KS 2022/262 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults 
kommun.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap. 9 § Plan- och 
bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
utbyggnad av solcellspark och anläggning för vätgasproduktion i Häradsbäck. 
Sökanden vill även pröva möjligheten att uppföra en tankstation för vätgas på 
del av den kommunägda marken som ligger utmed Älmhultsvägen och som idag 
består av parkeringsyta samt en återvinningscentral. Industritomterna har idag en 
begränsad byggrätt med stor del prickad mark utmed fastighetsgränserna som 
inte är förenlig med sökandens planer för området. 
Planområdet ligger i Häradsbäck och består av två industrifastigheter, 
Häradsbäck 1:91 och Häradsbäck 1:87 som ligger i södra delen av byn och ägs 
av sökanden samt del av fastigheten Häradsbäck 1:76 som ligger mitt i byn och 
som idag ägs av kommunen. Den ena industrifastigheten består av ett nedlagt 
sågverk och den andra är inte exploaterad. 
 
Att möjliggöra för verksamheter inom aktuellt område bedöms inte vara förenlig 
med översiktsplanen då området i översiktsplanen pekas ut som 
omvandlingsområde från industri till landsbygd. Arbete pågår med ny 
översiktsplan och där kommer nytt ställningstagande för området att tas. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planarbetet. 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 7 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-13 

• Plan-PM 2023-01-13 

• Ansökan om planbesked 2022-11-28 
 

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) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 40 Upphandlingsplan för 2023 
Ärendenummer KS 2022/245 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för 2023. 
2. Att kommunstyrelsen inför upphandlingarna ”livsmedel – grossistsortiment” 

och ”ventilations- och kylentreprenader” får information om ärendena. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas 
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska 
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa 
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.  
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i 
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan 
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika 
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna 
synpunkter på.   
Bifogas upphandlingsplan 2023 för information och beslutsunderlag om de 
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att 
specifikt följa.    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 5 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 

• Upphandlingsplan för 2023 
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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) 
Upphandling 
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§ 41 Revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden 
Ärendenummer KS 2023/11 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till reglemente 

för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med revideringar från 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Reservation 
Jeanette Schölin (SD) reserverar sig med följande motivering: 
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, 
vilket Krisledningen med sin samhällsviktiga uppgift är att anses. 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses för 
varje mandatperiod av kommunfullmäktige det år då val till kommunfullmäktige 
har hållits.  
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.   
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnder. 
Därmed går beslutspunkt 9.1 punkt 1 på tvären mot det förslag att ksau föreslår 
att utse sig själva som nämndsledamöter mot del av reglementet. Yrkar att §14 
styckets första och sista mening i §14, styrdokumentet reglemente för 
krisledningsnämnd stryks och att fullmäktige utser ledamöter enligt 
mandatfördelningen vid valet 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (krisledningsnämnd).  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att krisledningsnämnden för Älmhults 
kommun skall utgöras av kommunstyrelsen och att ledamöter samt funktioner 
utses genom nämndsval av kommunfullmäktige. 
Krisledningsnämndens reglemente revideras dels mot bakgrund av ovan dels för 
att möjliggöra digitala sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-31, § 11 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

• Förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med 
revideringar från kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med 
revideringar från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Jeanette Schölin (SD) yrkar att första meningen samt sista stycket i § 14 tas bort. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jeanette Schölins (SD) 
yrkande. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
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§ 42 Biblioteksplan 2023–2026 
Ärendenummer KS 2022/210 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan daterad 

2022-12-07 med följande tillägg: 
1.a Tillägg under punkten 4.2.1 – text och nytt mål 

  
Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Biblioteken ska arbeta för ökad tillgänglighet även utanför huvudbiblioteket 
genom till exempel mer-öppet vilket innebär att biblioteket kan användas även 
utan närvarande personal. Ökad tillgänglighet kan också uppnås genom att stärka 
och utveckla det uppsökande och rörliga biblioteksarbetet. Bibliotekets digitala 
verksamheter, tjänster och utbud binder samman de fysiska platserna och 
kompletterar varandra. 
  
Mål: 

• Under tiden 2023-2026 ska arbetet med tillgängligheten på kommunens 
filialbibliotek ökas genom till exempel fler projekt med mer-öppet eller 
samarbeten med andra lokala aktörer.  

  
1.b Tillägg under punkt 4 – ny punkt 4.4 

  
4.4 Gemensamma utmaningar 
Barn och unga lägger idag allt mindre tid på att läsa litteratur samtidigt som de 
själv tycker att de borde läsa mer enligt Statens medieråd.  Barn och unga måste 
ha ett språk och en läsförmåga så att de klarar av samhällets och skolans 
utmaningar. Läsningen är grunden för att bli integrerad i samhället. Alla vuxna 
kring barnet är viktiga för att främja läsandet. 
Skolbiblioteken och folkbiblioteken i Älmhult ska samverka för att öka 
kunskapen och kompetensen genom läsfrämjande, strategiskt arbete. 
  
Mål: 

39



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-14 Sidnummer, beslut 2(5) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska skapa en 
formaliserad samverkan för biblioteksverksamheten i Älmhults kommun. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka i 
syfte att förbättra barn och ungas läsförståelse. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka 
så att eleverna i alla skolor ska ha tillgång till skolbiblioteken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet.  
Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31 varpå det behövs 
en ny plan för perioden 2023–2026. Planen är framarbetad av kultur- och 
fritidsnämnden med tillägg från utbildningsnämnden. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
biblioteksplan enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-12-
07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 153 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023–2026, daterad 2022-12-05 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-27, § 64 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-11-02, § 112 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: 
1. Tillägg under punkten 4.2.1 – text och nytt mål 
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Utvecklingsområde 1: Demokrati och delaktighet 
Biblioteken ska arbeta för ökad tillgänglighet även utanför huvudbiblioteket 
genom till exempel mer-öppet vilket innebär att biblioteket kan användas även 
utan närvarande personal. Ökad tillgänglighet kan också uppnås genom att stärka 
och utveckla det uppsökande och rörliga biblioteksarbetet. Bibliotekets digitala 
verksamheter, tjänster och utbud binder samman de fysiska platserna och 
kompletterar varandra. 
  
Mål: 

• Under tiden 2023-2026 ska arbetet med tillgängligheten på kommunens 
filialbibliotek ökas genom till exempel fler projekt med mer-öppet eller 
samarbeten med andra lokala aktörer.  

  
2. Tillägg under punkt 4 – ny punkt 4.4 

  
4.4 Gemensamma utmaningar 
Barn och unga lägger idag allt mindre tid på att läsa litteratur samtidigt som de 
själv tycker att de borde läsa mer enligt Statens medieråd.  Barn och unga måste 
ha ett språk och en läsförmåga så att de klarar av samhällets och skolans 
utmaningar. Läsningen är grunden för att bli integrerad i samhället. Alla vuxna 
kring barnet är viktiga för att främja läsandet. 
Skolbiblioteken och folkbiblioteken i Älmhult ska samverka för att öka 
kunskapen och kompetensen genom läsfrämjande, strategiskt arbete. 
  
Mål: 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska skapa en 
formaliserad samverkan för biblioteksverksamheten i Älmhults kommun. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka i 
syfte att förbättra barn och ungas läsförståelse. 

• Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka 
så att eleverna i alla skolor ska ha tillgång till skolbiblioteken. 

Jakob Willborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med följande tillägg: 
1. Tillägg under punkt 4.2.2 – Nytt mål 
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Utvecklingsområde 2: Läsning och berättande ytterligare ett mål 
Mål 

• Att utveckla arbetet med att bevara och levandegöra det svenska och 
småländska litterära kulturarvet detta kopplat till det globala målet 11.4 
Skydda världens kultur- och naturarv. 

Eva Ballovarre (S) yrkar avslag på Jakob Willborgs (M) tilläggsyrkande. 
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
Jakob Willborg (M) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarre (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jakob Willborgs (M) 
yrkande. 
Votering begärd 
Ordförande presenterar följande propositionsordning 
Ja-röst innebär bifall till Jakob Willborg (M) yrkande. 
Nej-röst innebär avslag till Jakob Willborg (M) yrkande 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat avslå Jakob 
Willborgs (M) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Lars Ingvert (S) 

 
 Nej  

Stefan Jönsson (S)  Nej  
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Elin Nilsson (S) 

 
 Nej  

Gusten Mårtensson (C) 

 
 Nej  

Yvonne Jonsson (C) 

 
 Nej  

Marie Olofsson (C) 

 
 Nej  

Jakob Willborg (M) 

 
Ja   

Bengt Adolfsson (M) 

 
Ja   

Sonja Emilsson (M) 

 
Ja   

Jeanette Schölin (SD) 

 
Ja   

Eva Ballovarre (S) 

 
 Nej  

Resultat  4 7 0 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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