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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Eva Ballovarre (S) 
Lars Ingvert (S), §§ 43–46, 49-61 
Stefan Jönsson (S) 
Elvis Husic (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Olofsson (C) 
Jakob Willborg (M) 
Stella Käll (M) 
Sonja Emilsson (M) 
Jeanette Schölin (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Cedergren (KD) ersätter Lars Ingvert (S), §§ 47–48 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Cedergren (KD), 43–46, 49–61 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, skolchef, §§ 43–45 
Therese Magnusson, kanslichef, §§ 43–45 
Lovisa Thorneman, planarkitekt, §§ 46–47, 61 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 47–49 
Anders Nyberg, teknisk chef, §§ 54 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
Christina Utterström, ekonomichef  
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare  
Susann Pettersson, kommunchef 
 

Övriga deltagande 
Thomas Harrysson, 1:e vice ordförande utbildningsnämnden, §§ 43–45 
Morgan Svensson, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden, §§ 43–45 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Elvis Husic (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår kommunstyrelsen välja Elvis Husic (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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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer dagordningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan fastställa dagordningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 45 Utbildningsnämndens besök på 
kommunstyrelsens sammanträde utifrån 
aktivitetsplan 2023 och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2022/280 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13, § 152, om en aktivitetsplan för år 2023 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Utbildningsnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef på 
sammanträdet och redovisade följande: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt   
_____ 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Information om återstående medel under 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/285 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Återstående medel under kommunstyrelsen: 1 300 tkr 
 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av återstående medel under kommunstyrelsen mars 2023, 

daterad 2023-03-08   
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och lägga 
den till handlingarna, och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Uppdrag om detaljplan för Värmen 1 mfl (Haga 
förskola) i Älmhult tätort 
Ärendenummer KS 2023/54 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Värmen 1, Älmhult, Älmhults kommun. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Jäv 
Lars Ingvert (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult växer och i takt med befolkningsökningen i tätorten ökar behovet av 
antalet förskoleplatser. I enlighet med lokalresursplanen finns det stort behov av 
detta på Haga förskola vilket är en kommunal förskola i de östra delarna av 
Älmhult tätort, cirka 500 meter öster om centrum och cirka 1 kilometer från 
handelsområdet. Förskolan behöver byggas ut för att kunna öka antalet 
förskoleplatser vilket inte möjligt enligt de gällande detaljplanerna i området. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökning av befintlig förskola. Haga 
förskola har idag sex avdelningar och planförslaget kan möjliggöra som mest för 
ytterligare två avdelningar på förskolan. 
Det nuvarande området som är planlagt för förskola kommer att utökas för att 
möjliggöra ytterligare bebyggelse och för att öka förskolans utemiljöer. De ytor 
som behöver tas i anspråk för att utöka förskolan består idag av ett förråd 
tillhörande Älmhultsbostäder som kommer att flyttas för att möjliggöra ny 
förskolebyggnad. Även allmän platsmark planlagd som natur kommer att tas i 
anspråk för att möjliggöra en större förskolegård. 
Föreslaget planområde består av fastigheterna Lukas 18, Älmhult 3:1 och 
Värmen 1. Kommunen äger samtliga fastigheter. I den gällande översiktsplanen 
för Älmhults kommun (antagen 2016) är planområdet utpekat som område med 
oförändrad användning inklusive mindre förtätning. Eftersom planförslaget 
endast omfattar en mindre förändring i form av förtätning bedöms planförslaget 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

vara förenligt med översiktsplanen. Planförslaget bedöms inte vara av betydande 
intresse för allmänheten eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen handläggs därför med ett standardförfarande. Kommunstyrelsen 
antar detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 19 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 

• Plan PM - Detaljplan för Värmen 1 (Haga förskola) med flera i Älmhult, 
Älmhults kommun 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-06 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M) yrkar att ärendet återemitteras med följande motivering: 
”Placeringen av kommunens förskoleplatser har stor betydelse för barn och 
föräldrar i kommunen. 
Nuvarande upptagningsområde för Haga och Tornets förskolor har 
socioekonomiska utmaningar med lägre grad av självförsörjning än många andra 
delar av kommunen. I upptagningsområdet är också andelen med svenska som 
förstaspråk lägre än i andra delar av kommunen. Det finns av och till 
förskoleavdelningar som saknar barn med svenska som förstaspråk. 
Att se och arbeta med dessa faktorer är centralt för att kunna bereda alla barn 
goda och likvärdiga villkor. 
Med anledning av detta yrkar vi återremiss av ärendet i avvaktan på en förstärkt 
analys kring de socioekonomiska och språkliga utmaningarna samt en analys av 
möjliga alternativa placeringar av de aktuella förskoleplatserna. 
Vi yrkar också att personalens synpunkter på förskolans storlek och utformning 
beaktas i beredningen av planförslaget. Förskolepedagogerna sitter på kunskapen 
om verksamhetens behov.” 
Yvonne Jonsson (C) och Eva Ballovarre (S), yrkar avslag på Jakob Willborgs 
(M) yrkande. 
Stefan Jönsson (S), Eva Ballovarre (S), Elvis Husic (S), Gusten Mårtensson (C) 
och Marie Olofsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sonja Emilsson (M), Stella Käll (M) och Jeanette Schölin (SD) yrkar bifall till 
Jakob Willborgs (M) yrkande. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärende ska avgöras på sammanträdet. 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ska ärende återemitteras.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
Votering begärd 
Ordförande redovisar följande: 
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
Nej-röst innebär att ärendet återremitteras. 
Ordförande finner genom votering att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Omröstningsresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
 

Ledamot 
 

Ja Nej Avstår 

Elvis Husic (S) Ja   
Stefan Jönsson (S) Ja   
Gusten Mårtensson (C) Ja   
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Marie Olofsson (C) Ja   
Jakob Willborg (M)  Nej  
Stella Käll (M)  Nej  
Sonja Emilsson (M)  Nej  
Jeanette Schölin (SD)  Nej  
Gun-Britt Cedergren (KD)  Nej  
Eva Ballovarre (S) Ja   
Resultat 
 

6 Ja-röster 5 Nej-Röster 0 avstår 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Våtmarksbidrag Nyvärmanshult och Stenshult 
- LONA bidrag till privata fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2022/292 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal i bilaga. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet vill skapa en multifunktionell våtmark via dämning av dikad torvmark 
där den första generationen skog nyligen avverkats uppnår man många goda 
effekter: Vattnet sedimenterar och klarnar, vattnet fördröjs i landskapet, 
grundvatten inlagring, utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet 
gynnas, estetiska och rekreationsvärden skapas. Även vattenreservoar för 
bekämpande av skogsbrand skapas. 
Markägaren har identifierat aktuell yta som möjlig för att skapa en våtmark via 
dämning. LONA stöd har erhållits för att utvärdera möjligheterna samt efter 
detaljprojektering komma med kostnadsförslag och underlag för LONA ansökan 
avseende genomförandet. Den detaljprojekteringen har skett och ligger som 
underlag för denna nya ansökan om genomförande. 
Markägaren som anlitat våtmarkskonsult Magnus Strandberg för att hjälpa till 
med projektet. 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 340 000 kr. Bidrag från 
Länsstyrelsen är 306 000 kr för våtmarken. Fastighetsägaren finansierar 
resterande del – 34 000 kr. 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. 
När åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och 
förs då över från kommunen till Fastighetsägaren. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
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• Bilaga: 
- Förslag till avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 

Älmhults kommun.  
- Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 

Nyvärmanshult våtmark genomförande.  
- Ansökan. 

 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Antagande av riktlinjer för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer 

för hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 

1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 
riktlinjer som omfattas av denna policy. 

2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 
riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 

3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 
måluppfyllelserna.  

4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
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Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 21 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (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) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 

15



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Svar på motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen anses besvarad med innehållet i kommunlednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 

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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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Justering av investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 24 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 

18



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

• Tekniska nämndens beslut om Årsanalys 2022, 2023-03-01 § 16 
 

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 kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 52 Årsanalys för kommunstyrelsen 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsanalys för kommunstyrelsen 2022, daterad 

2023-02-21. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1  
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2022 innehållande periodens viktigaste 
händelser, framtida utveckling och uppföljning av resultatmål, drift- 
investerings- och exploateringsredovisning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 25 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Kommunstyrelsens årsanalys 2022 inklusive bilagor daterad 2023-02-21 
 

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) 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Årsanalys för kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 26 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) och 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. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Antagande av taxa för laddstolpar 
Ärendenummer KS 2023/47 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 27 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 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) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Läsrättigheter för kommunstyrelsens 
handlingar i Netpublicator 
Ärendenummer KS 2023/65 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Följande ska ha läsrättigheter att se nämndens kallelse med tillhörande 

handlingar, med undantag av sekretess, som publiceras i Netpublicator: 
 

• Samtliga förtroendevalda politiker i Älmhults kommun som har sitt 
uppdrag via ett politiskt parti. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utökade läsrättigheter i Netpublicator till kommunstyrelsens sammanträdes-
handlingar efterfrågas. Om någon annan än kommunstyrelsen har behörighet att 
se sammanträdeshandlingar i Netpublicator, innebär detta att handlingarna blir 
allmänna i samma stund som de publiceras i Netpublicator. Det vill säga, 
samtliga handlingar kan begäras ut och hamnar på postlistan innan 
kommunstyrelsen hanterat ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 29 

• Ordförandeskrivelse daterad 2023-02-16 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jeanette Schölin (SD) 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. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2023/66 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till delegeringsordning samt arbetsordning 

för kommunstyrelsen daterad 2023-02-22 med följande ändringar och 
tillägg: 

a) I punkt 3.22 ändra att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som prövar 
kommunchefens bisyssla, inte kommunstyrelsens ordförande. 

b) Ny punkt 3.25 Beslut om lönesättning som överstiger högsta lönen inom 
yrkesområdet. Delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Då kommunstyrelsens personalutskott inte längre finns kvar behöver 
Kommunstyrelsens delegeringsordning samt arbetsordning revideras. 
Begreppet personalutskott har tagits bort från hela delegeringsordningen och 
ersatts av arbetsutskott där det behövts. 
Även andra revideringar kommer göras i delegeringsordningen. Det som lagts 
till markeras med grönt och det som tas bort markeras med gult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 31 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-22 

• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2023-02-22 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 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) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Utse firmatecknare 
Ärendenummer KS 2023/71 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser firmatecknare i enlighet med Förteckning över 

firmatecknare daterad 2023-03-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Begreppet firmateckning finns inte i kommunallagen. Dock i vissa sammanhang 
efterfrågas någon form av handling som visar vem som är kommunens 
firmatecknare.  
Bolagsverkets definition av firmatecknare är de personer som har rätt att skriva 
under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller 
tillsammans.  
För att underlätta den praktiska hanteringen när kommunen ska ingå avtal med 
extern part, exempelvis banker, kan det därför vara befogat att kommunstyrelsen 
fattar ett särskilt beslut om vem som har rätt att företräda kommunen och teckna 
dess firma.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 30 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Förteckning över firmatecknare daterad 2023-03-01 
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Älmhultsfestivalen 2023 
Ärendenummer KS 2023/72 
 

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

anordna Älmhultsfestivalen 2023.   
2. Medlen anvisas från avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Snart är det dags för Älmhultsfestivalen som planeras genomföras den 26 – 27 
maj 2023. En familjefestival som riktar sig till alla åldrar med barn och unga 
som en särskilt viktig målgrupp. Mångfaldsfestivalen som tidigare arrangerats 
som en egen dag kommer i år att ingå med aktiviteter i båda festivaldagarna.  
Arrangemangen sker i samarbete med olika samhällsaktörer; föreningar, 
näringsliv, studieförbund och andra representanter från civilsamhället. 
Utifrån generellt ökade kostnader inom flera områden ex. säkerhet vid 
festivalområdet, ökade arvodeskostnader för artister mm behöver budgeten 
förstärkas för att säkerställa genomförandet av festivalen. 
Projektet föreslås förstärkas med totalt 200 000 kr från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 36 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 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) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 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 arbetsutskotts delegeringsbeslut februari 

2023, daterad 2023-03-02 

• Redovisning av ekonomi- och upphandlingsavdelningens delegeringsbeslut 
februari 2023, daterad 2023-03-01 

• Redovisning av kommunchefens delegeringsbeslut februari 2023, daterad 
2023-02-28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/279 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Länsstyrelsen Kronobergs beslut om anläggande av solpark på 
fastigheten Ljunggårdsköp 1:9, Älmhults kommun, daterad 2023-02-10 

• Gemensammanämnden för familjerättsliga frågors beslut § 14/2023 med 
beslutsunderlag 

• Länsstyrelsen Kronobergs beslut om tillstånd till tävling på väg 
Silverratten, daterad 2023-02-16 

• Sammanträdesprotokoll Södra Småland avfall & miljö AB 2023-02-10 
• Inbjudan till SSAM-dagen 5 maj 2023 
• Älmhultsbostäders styrelseprotokoll 2023-03-01  

_____ 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2022/278 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christina Utterström, kommunchef, informerar om årsredovisning för 2022. 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, och Lovisa Thorneman, planarkitekt, 
informerar om arbetet med detaljplan Bökhult 2:1 m.fl. 
 
_____ 
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