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2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

§ 192 Förlängning av kommunstyrelsens 
mandatperiod
Ärendenummer KS 2022/213

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 

slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till 
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på 
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget 
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens 
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från 
2018-10-29, § 211. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till det 
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 272

 Kommunstyrelsens reglemente daterat 2018-11-15 (ej nu gällande)
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide 
Christoffer.mowide@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om förlängning av 
kommunstyrelsens mandatperiod 
Ärendenummer KS 2022/213

Sammanfattning av ärendet
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på 
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget 
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens 
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från 
2018-10-29, § 211. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens mandattid förlängs från och 
med 2022-10-31, som var slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 
211, och räknas till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 272

 Kommunstyrelsens reglemente daterat 2018-11-15 (ej nu gällande)

Ärendeberedning
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på 
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget 
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens 
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från 
2018-10-29, § 211.
I december 2018 beslutade kommunfullmäktige också att revidera 
kommunstyrelsens reglemente och i revideringen ingick bestämmelser om 
mandattiden som säger att kommunstyrelsens mandattid ska räknas till och med 
det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa gång. Beslutet från valet har 
dock inte upphävts. Det kan innebära att det finns två oliklydande beslut och det 
är oklart hur rättsläget ser ut. För att undvika oklarheter kring kommunstyrelsens 
beslut bör ett nytt beslut gällande kommunstyrelsens mandattid för innevarande 
mandatperiod fattas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 
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slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till det 
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. Med ett sådant beslut blir 
det möjligt för kommunfullmäktige att inte besluta om val av kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 Kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till 
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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§ 89 Delårsrapport 2 år 2022 
Ärendenummer TN 2022/163 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 2 för skatteverksamheten och 

taxeverksamheten, daterade 2022-09-19, och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för sammanställning. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budget för år 2022 är 94,6 mnkr. Prognosen för år 2022 är 
en budget i balans efter att föreslagna åtgärder är genomförda.  
När det gäller VA är budgeten i balans, men med en prognos på -3 mkr innebär 
det att tidigare års underskott byggs på ytterligare med 3 mkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Delårsrapport 2 för skatteverksamheten daterad 2022-09-19 

• Delårsrapport 2 för taxeverksamheten daterad 2022-09-19 

• Utförlig delårsrapport 2 för skatteverksamheten daterad 2022-09-16 

• Bilaga 1 – Resultatmål daterad 2022-10-05 

• Bilaga 2 – Investeringsredovisning anslag för taxeverksamheten daterad 
2022-09-16 

• Bilaga 3 – Investeringsredovisning ram för taxeverksamheten daterad 2022-
09-16 

• Bilaga 4 – Redovisning av VA-verksamheten daterad 2022-08-12 

• Bilaga 5 – Investeringsredovisning anslag för skatteverksamheten daterad 
2022-09-16 
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• Bilaga 6 – Investeringsredovisning ram för skatteverksamheten daterad 2022-
09-16 

• Bilaga 7 – Resultat och balansräkning för taxeverksamheten daterad 2022-09-
16 

• Bilaga 8 – Åtgärdsplan för ekonomi i balans daterad 2022-09-16 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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*Avrundningar förekommer i tabell ovan jämfört mot 
delårsrapport.



Sida 8

Kommunkoncernen

► Prognosen för kommunkoncernen är ett utfall på +50,1 mnkr. 

► Koncernbolagen Elmen AB och Älmhultsbostäder AB prognostiserar med 
ett överskott om totalt 6,6 mnkr jämfört med budget helår. 

Översiktlig granskning delårsrapport 2021-08-31

Kommunkoncernen (mnkr) 2022-08-31 2021-08-31

Omsättning 276 275

Resultat efter finansiella poster 88,7 52,5

Soliditet 27,6% 28,0%
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Resultatmål Bedömning
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Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka 
olika mycket i olika kommuner. Den nya standarden kommer innebära att mer resurser 
behöver läggas på denna granskning.
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Granskning av delårsrapport per 2022-08-31
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