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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C) 
Sonja Emilsson (M), deltog på distans 
Eva Ballovarre (S), deltog på distans 
Thomas Harrysson (C), deltog på distans 
Lars-Gunnar Gustafsson (L), deltog på distans 
Gun-Britt Cedergren (KD), deltog på distans 
Ann Johansson (S), deltog på distans 
Lars Ingvert (S), deltog på distans 
Stefan Jönsson (S), deltog på distans 
Börje Tranvik (-), deltog på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
Dan Blixt (M) ersätter Soili Lång Söderberg (M), deltog på distans 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Jonsson (C), deltog på distans 
Michael Öberg (MP), deltog på distans 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef, §§ 145–147, deltog på distans 
Karin Wennberg, planarkitekt, § 148, deltog på distans 
Matilda Dunfjäll, utredare, § 149, deltog på distans 
Linda Björling, Planarkitekt, § 150, deltog på distans 
Elin Görbring, Verksamhetsutvecklare, §§ 150–151, deltog på distans 
Jenni Karlsson, verksamhetschef, § 150, deltog på distans 
Håkan Helgesson, kris- och beredskatsstrateg, § 159, deltog på distans 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 159, deltog på distans 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, deltog på distans 
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare, deltog på distans 
Susann Pettersson, kommunchef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 145 Val av justerare 
 

4 
§ 146 Fastställande av föredragningslista 

 

5 
§ 147 Tekniska nämndens uppföljning och rapportering 

om sin verksamhet utifrån aktivitetsplan 2021 och 
uppsiktsplikt 

2021/36 

6 

§ 148 Granskning av detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, 
Älmhults kommun 

2019/136 

7 - 8 

§ 149 Riskanalys och intern kontroll 2022 
2021/113 

9 - 10 
§ 150 Uppföljning av verksamhetsplan för att stärka 

barns rättigheter i Älmhults kommun 

2020/132 

11 - 12 

§ 151 Socialnämndens begäran om avsteg från Policy 
för intraprenad i Älmhults kommun och 
förlängning av intraprenadsavtal Solgården 

2017/21 

13 - 14 

§ 152 Synpunkter avseende förslag till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun 

2021/119 

15 - 16 

§ 153 Ansökan om bidrag för återställning av vägar för 
South Swedish Rally 2021–2023 

2021/118 

17 - 18 

§ 154 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

2021/108 

19 - 20 

§ 155 Val av ombud till Elmen AB efter Bo Bergsjö (L) 
2021/105 

21 - 22 
§ 156 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/4 

23 
§ 157 Strategisk information 

2021/31 

24 
§ 158 Meddelanden 

2021/30 

25 
§ 159 Information Covid-19 

2020/168 

26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 145 Val av justerare 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Stefan Jönsson (S) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 146 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan med ändring att ärende Ansökan om fortsatt 

uppdrag som förtroendevald i tekniska nämnden - Staffan Ferm (S), KS 
2021/128, tas bort från föredragningslistan. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan 
med ändring att ärende Ansökan om fortsatt uppdrag som förtroendevald i 
tekniska nämnden - Staffan Ferm (S), KS 2021/128, tas bort från 
föredragningslistan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 147 Tekniska nämndens uppföljning och 
rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/36 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02, § 29, om en aktivitetsplan för år 2021 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Tekniska förvaltningens chef deltog på sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Framtid och utmaningar 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 148 Granskning av detaljplan för Lejonet 7, 
Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/136 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun, 
enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då detaljplanen inte 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.  
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen 
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan. 
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder 
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av 
prickmark.  
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två 
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt 
flerbostadshus i en till tre våningar.  
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-23, § 88 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

7
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 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Plankarta, daterad 2021-06-09 

 Planbeskrivning, daterad 2021-06-09 

 Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09 

 Bullerutredning, daterad 2021-05-26 

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

 

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

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 149 Riskanalys och intern kontroll 2022 
Ärendenummer KS 2021/113 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande mål för intern 

kontroll 2022.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker 
på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22. En bruttolista arbetades fram 
genom en workshop bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter. 
Därefter har kommunledningsförvaltningen värderat riskerna med beaktande av 
tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll.  
Riskerna har därefter värderats och en prioritering har gjorts kring vilka risker 
som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2022. Arbetet har 
utgått från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunens policy och 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll ska kommunstyrelsen ta fram 
kommungemensamma mål för intern kontroll. Det övergripande syftet med de 
gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern kontroll – är att 
kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Dels att de 
bidrar till lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra 
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern 
kontroll i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan 
fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl ska de gemensamma 
granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för kommunstyrelsen i 
dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet. 
De kommunövergripande målen för intern kontroll kommer skickas ut till 
samtliga nämnder för integrering i nämndernas interna kontrollplaner inför 2022. 
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 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Den interna kontrollen 2022 kommer att följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-01. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-28 

 Utkast på kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 150 Uppföljning av verksamhetsplan för att 
stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/132 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppföljning av 

Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2020-12-14, § 188, en policy för att stärka barns 
rättigheter i Älmhults kommun. Policyn ger förutsättningar för att bedriva ett 
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter till 
delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål för att kunna 
leva upp till det övergripande målet.  
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för 
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen 
som är angivna i policyn. De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen 
kring barnkonventionen och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt 
att det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till 
delmålen har elva aktiviteter tagits fram. Sammantaget är fyra aktiviteter klara 
medan övriga sju är pågående där några är av en mer långsiktig karaktär.     
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-01-12, § 3, att en uppföljning ska göras 
till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05 

 Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 
fastställd av kommunfullmäktige 2021-01-12, § 3 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 2020-12-14, §188 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 151 Socialnämndens begäran om avsteg från 
Policy för intraprenad i Älmhults kommun och 
förlängning av intraprenadsavtal Solgården 
Ärendenummer KS 2017/21 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

socialnämndens förslag. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden i beslut 2021-06-
16, § 80, kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan 
inkom och att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att 
nuvarande avtal förlängs under tid för utredning av ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 

 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 80 

 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 

 Policy för intraprenad i Älmhults kommun, Fastställd 2020-11-23 § 168 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 152 Synpunkter avseende förslag till ny 
översiktsplan för Markaryds kommun 
Ärendenummer KS 2021/119 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att svara på 

remissen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Markaryds kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 51, att genomföra samråd 
avseende Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick mot år 2050.   
Den 18 juni inkom en inbjudan till samråd avseende förslag till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun. Synpunkter på samrådsförslaget ska ha inkommit till 
Markaryds kommun senast 31 augusti.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16 

 Inbjudan till samråd avseende förslag till ny översiktsplan Markaryds 
kommun, inkom 2021-06-18  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
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 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Markaryds kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 153 Ansökan om bidrag för återställning av vägar 
för South Swedish Rally 2021–2023 
Ärendenummer KS 2021/118 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar 150 000 kronor per år under åren 2021–2023 för 

återställande av vägar.  
2. Kommunstyrelsen beviljar medel för 2021 ur kommunstyrelsens strategiska 

medel. Finansiering för 2022–2023 hanteras i budgetarbetet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen South Swedish Rally har ansökt om bidrag för återställande av vägar 
efter tävlingen under åren 2021 – 2023 med 150 000 kronor per år.  
Kommunstyrelsen föreslås bevilja 150 000 kronor per år under åren 2021 - 2023 
som kompensation till tekniska förvaltningen för återställande av vägar efter 
South Swedish Rally då detta bedöms ha positiva effekter på Älmhults 
platsvarumärke. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-27 

 Ansökan om bidrag för återställning av vägar för South Swedish Rally 2021–
2023, inkom 2021-07-26 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
ändring av punkt 2 till: 

 Kommunstyrelsen beviljar medel för 2021 ur kommunstyrelsens 
strategiska medel. Finansiering för 2022–2023 hanteras i budgetarbetet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
South Swedish Rally 
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
 

18



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 154 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18. 
2. Ändringen gäller från och med 2021-10-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att 
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-23, § 93 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med ändring av punkt 2 till: 

 Ändringen gäller från och med 2021-10-01. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 155 Val av ombud till Elmen AB efter Bo Bergsjö 
(L) 
Ärendenummer KS 2021/105 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Dan Blixt (M) som ombud att representera Älmhults 

kommun vid bolagsstämma i Elmen AB, till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträde 2019-08-13, § 164, beslutade kommunstyrelsen att utse Bo 
Bergsjö (L) som ombud att representera Älmhults kommun vid bolagsstämma i 
Elmen AB för tiden från och med 2019-08-13 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 
Bo bergsjö (L) har 2021-06-02 inkommit med en avsägelse från alla uppdrag i 
Älmhults kommun.  
Kommunstyrelsen ska välja nytt ombud att representera Älmhults kommun vid 
bolagsstämma i Elmen AB, efter Bo Bergsjö (L), till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen utser Dan Blixt (M) som ombud 
att representera Älmhults kommun vid bolagsstämma i Elmen AB, till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
 

22



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 156 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2021/4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga delegeringsbeslut att redovisa.  
_____ 

23



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 157 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) frågar om åtgärdsval-studien. Elizabeth Peltola (C) 
informerar att den presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-
09. För mer information kontakta Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef. 
Susann Pettersson, kommunchef, informerar om hur sommaren har varit och 
dess utmaningar samt svarar på frågor gällande hantering av strömavbrotten, 
problem med telefonnätet och blixtnedslagen. 
Lars Ingvert frågar om kommunens framtida elförsörjning samt om dialog förs 
med Eon kring detta. Elizabeth Peltola (C) ber att få återkomma. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 158 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

 Beslut om bidrag till restaurering av trägärdesgårdar inom 
kulturreservatet komministerbostället Råshult inom fastigheten Råshult 
2:1 (16.1) 

 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
(16.2) 

 Finansverksamhet rapport Älmhults Näringsfastigheter AB per 2021-04-
30 (16.3) 

 Tertialrapport Älmhults Näringsfastigheter AB per 2021-04-30 (16.4) 
 Finansverksamhet rapport Älmhultsbostäder AB per 2021-04-30 (16.5) 
 Tertialrapport Älmhultsbostäder AB per 2021-04-30 (16.6) 
 Beslut om bidrag till årlig skötsel av kulturreservatet 

komministerbostället Råshult, Älmhults kommun, med tillhörande 
bilagor. (16.7) 

 Protokoll SSAM styrelsemöte 2021-05-21 (16.8) 
 Socialnämnden § 78/2921 Broddar till äldre kommuninvånare (16.9) 
 Sveriges Kommuner och Regioners sammanträdesplan 2022 (16.10) 
 Förbundsavgift SKR 2022 (16.11) 
 Miljö- och byggnämndens beslut om Ändring av delegeringsordning med 

underlag (16.12) 
 SSAM beslut § 38 om prislista av förpackningar och tidningar i Älmhults 

och Markaryds kommun (16.13) 
 Inbjudan att ta del av South Swedish Rally den 27 augusti (16.14) 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 159 Information Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/168 
 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig samordnare, och Håkan Helgesson, kris- och 
beredskapsstrateg, informerar om arbetet med covid-19. 
_____ 
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