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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) ers: Stefan Jönsson (S) 
Bo Mazetti-Nissen (M) ers: Soili Lång Söderberg (M) 
Helen Bengtsson (S) ers: Eva Ballovarre (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg, (MP) 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef, §§ 108–109, 112–128 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, §§ 108–114, 126–128 
Christina Utterström, ekonomichef, §§ 112–126 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 110–112 
Malin Svensson, planarkitekt, § 110 
Peter Hultin, planarkitekt, §§ 110–112 
Anna Elmgren, HR-chef, §§ 117–118 
Matilda Dunfjäll, utredare, §§ 120–121 
Robert Palmqvist, tf. upphandlingschef, §§ 113–125 
Jenny Smedberg, socialchef, § 126 
Roger Johansson, utbildningschef, § 127–128 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 
Thomas Harrysson (C) utbildningsnämndens ordförande, § 127–128 
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 108 Val av justerare 
 

7 
§ 109 Fastställande av dagordning 

 

8 
§ 110 Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 

m.fl., Furulund i Älmhult 

2020/112 

9 - 11 

§ 111 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 

2021/173 

12 - 14 

§ 112 Detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. 
2019/141 

15 - 17 
§ 113 Budget 2023 för kommunstyrelsen 

2022/114 

18 - 20 
§ 114 Kronobergs Bygdegårdsdistrikt ansöker om 

medel till värdskap för Bygdegårdarnas 
Riksförbund Förbundsstämma 

2022/124 

21 - 22 

§ 115 LONA-ansökningar för 2022 
2021/177 

23 - 24 
§ 116 Förstärkt uppsiktsplikt enligt kommunallagen 

för bolag avseende år 2021 

2022/32 

25 - 26 

§ 117 Namninsamling- Rätten till arbetsskor gäller 
inte alla anställda i Älmhults Kommun, 
inlämnad av Kommunal Älmhult 

2022/85 

27 - 28 

§ 118 Årets arbetsplats 2021 
2022/92 

29 - 30 
§ 119 Omfördelning av medel till laddstolpar i 

centrala Älmhult 

2022/108 

31 - 32 

§ 120 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
2021/240 

33 - 34 
§ 121 Svar på motion om strategiskt arbete mot 

arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 

2022/47 

35 - 37 

§ 122 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, 
Miljöpartiet 

2022/84 

38 - 39 

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

40 
§ 124 Meddelanden 

2022/8 

41 
§ 125 Upphandlingsplan 

2021/238 

42 
§ 126 Återrapportering av socialnämndens uppdrag 

om fördjupad analys och åtgärdsplan 

2022/102 

43 
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§ 127 Återrapportering av plan för att vända negativa 
resultat på gymnasieskolan 

2022/36 

44 

§ 128 Information om flytt av delar av 
vuxenutbildning från Haganässkolans lokaler 

2021/254 

45 

 
 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 108 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Ann Johansson (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår Ann Johansson (S) som justerare. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 109 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

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

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 110 Antagande av detaljplan för del av Äskya 
1:27 m.fl., Furulund i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/112 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., 

Furulund, Älmhult, Älmhults kommun och skickar detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, 
då detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 
§ Miljöbalken och skickar till kommunfullmäktige för beslut. 

3. Kommunstyrelsen godkänner gestaltningsprogrammet och skickar till 
kommunfullmäktige för antagande.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att 
genom en blandad bebyggelse expandera åt öster.  
Detaljplanen har funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och besvarade i ett 
granskningsyttrande (2022-05-10). Endast mindre justeringar och förtydliganden 
har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 
Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål, 
förskola, verksamheter, kontor, detaljhandel samt tekniska anläggningar så som 
pumpstation och transformatorstation. Vidare möjliggör planen en omgestaltning 
av Handelsvägen och anläggning av nya lokalgator. Inom planområdet planläggs 
flera ytor som naturmark som bland annat ska fungera som rekreationsområde 
och plats för dagvattenhantering genom öppna diken och dammar. 
Ett förslag till antagandeversion av detaljplanen och en undersökning om 
betydande miljöpåverkan har upprättats.  
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Planförslaget bedöms överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet behandlar 
de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen Furulund. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och 
genomförbarhet i utformningen av gator, torg, park- och naturmark. En 
kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet 
innefattar driftskostnader för allmän platsmark. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 73 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Planhandlingar 

• Plankarta, 2022-05-10 

• Planbeskrivning inkl. undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-10 

• Samrådsredogörelse, 2022-03-14 

• Granskningsutlåtande, 2022-05-10 

• Planillustration, 2022-05-10 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-10  

• Gestaltningsprogram 2022-05-10 
Utredningar 

• Bullerutredning, Efterklang, 2022-03-14  
• Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-02 rev 2022-02-23 
• Trafikalstring Furulund, Sweco, 2021-01-28 
• Trafikalstring Tilläggs-PM DP Furulund, Sweco 2021-08-25 
• Trygghetsprogram Furulund. Tryggare Sverige, 2021-01-15 
• Översiktlig geoteknisk utredning, Furulund, SWECO, 2020-10-09 
• Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB 
• Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019 
• Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik AB, 

2018-12-17 
• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 2018-06-19 
• Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15 
• Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin, 2009 
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•  Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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§ 111 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 

ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
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byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 74  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Börje Tranvik (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på 
grund av att föreningen inte har hållit årsmöte och kommunstyrelsen inte har sett 
föreningens stadgar. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Börje Tranviks 
(SD) yrkande om avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 112 Detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. 
Ärendenummer KS 2019/141 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen Köpmannen 2 

m.fl., Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och 
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl., Älmhult enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 (§ 260) kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Köpmannen 1 och 2, Älmhult, 
Älmhults kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
detaljplaneförslag och kommunen ska enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) samråda planförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 
 
Planområdet utgörs av delar av Handelsområdet. Fastigheter inom planområdet 
är: Köpmannen 2, Köpmannen 1, Haganäs 4, Haganäs 2, Älmhult 3:1 och Äskya 
1:27. 
 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Älmhults 
handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en 
plats för aktiviteter och möten (en mer diversifierad användning), att förbättra 
trafiklösningarna till och inom Älmhults handelsområde och att möjliggöra 
bostadsbebyggelse norr om Älmhults handelsområde. Användningar för 
kvartersmark som anges i planförslaget är: bostäder, centrum, centrum utan 
tillfällig vistelse, detaljhandel, kontor, parkering, idrott, kulturella 
besöksanläggningar samt uppställningsplats för husbil och husvagn med 
övernattning och därtill hörande servicebyggnader. Användningar för allmänna 
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platser som anges i planförslaget är: torg, gata, gångväg, cykelväg och 
naturområde. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 75 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget 
för Köpmannen 2 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun ska skickas ut på 
samråd. Samt bilaga Barnrättsbaserat beslutsunderlag, båda daterade  
2022-05-09 

• Plankarta/karta 2022-05-09 

• Planbeskrivning 2022-05-09 

• Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02 

• Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22 

• Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 

• Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 

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

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Riskutredning 
av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-
teknisk sammanfattning, SWECO 2018-07-12 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Förtydligande om hur avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 
2018-07-12 

• PM Effekter av detaljplaneändring för Köpmannen 2, WSP, 2021-01-13 

• Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns, 
2022-03-15 

• PM Lokalgata öster om Ikeas varuhus, Älmhult, Tyréns, 2022-04-27 

• PM Gatustruktur Älmhults handelsplats – kapacitetsanalys, Tyréns, 2022-04-
27 

• Bullerutredning Furulund, revision 3, Efterklang, 2021-05-17 

• Bullerutredning Furulund, revision 7, Efterklang, 2022-03-07 

• VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06 
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• Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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§ 113 Budget 2023 för kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetförslag 2023 och 

översänder det till budgetberedningen. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att förbättra 

näringslivsklimatet, bl.a. i den näringslivsgrupp som finns med Älmhults 
kommun, Växande Älmhult, Ikea och Handelsplats Älmhult. Arbetet ska 
löpande återrapporteras till kommunstyrelsen under 2022 och 2023.  

  
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda om vi kan tidigarelägga 

färdigställande av verksamhetsmark inom något område i befintlig mark- och 
exploateringsplan.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetförslag 2023 med plan 2024 – 2025. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 77 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 

• Kommunstyrelsens budgetförslag 2023, plan 2024–2025, daterad 2022-05-23 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar följande som tillägg till arbetsutskottets förslag till 
beslut: 

• Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att förbättra 
näringslivsklimatet, bl.a. i den näringslivsgrupp som finns med Älmhults 
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kommun, Växande Älmhult, Ikea och Handelsplats Älmhult. Arbetet ska 
löpande återrapporteras till kommunstyrelsen under 2022 och 2023.  

  
• Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda om vi kan 

tidigarelägga färdigställande av verksamhetsmark inom något område i 
befintlig mark- och exploateringsplan.  

 
Lars Ingvert (S) yrkar som tillägg i resultatmål 3 att även kommunstyrelsen ska 
läggas till som ansvarig nämnd. 
 
Sonja Emilsson (M) och Yvonne Jonsson (C) yrkar avslag på Lars Ingverts (S) 
tilläggsyrkande. 
Irené Svensson (S) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) tilläggsyrkanden 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer Lars Ingverts (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslagit tilläggsyrkandet. 
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande.  
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Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Bo Mazetti-Nissen (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Helen Bengtsson (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Irené Svensson (S) X   
Börje Tranvik (-)  X 

 

Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 7 

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Budgetberedningen 
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§ 114 Kronobergs Bygdegårdsdistrikt ansöker om 
medel till värdskap för Bygdegårdarnas 
Riksförbund Förbundsstämma 
Ärendenummer KS 2022/124 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen anslår 10 000 kr till Kronobergs bygdegårdsdistrikt, från 

avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Första helgen i juni 2022 kommer Kronobergs Bygdegårdsdistrikt att vara värd 
för Bygdegårdarnas Riksförbunds Förbundsstämma. Stämman kommer att hållas 
i Älmhults Folkets Hus med övernattning på IKEA Hotell. 
Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största samlingslokalorganisation för 
föreningsdrivna allmänna samlingslokaler och det är mer än 1400 föreningar 
över hela landet anslutna till förbundet.  
Förbundsstämma hålls vartannat år och man räknar med att 150 – 200 personer 
från hela landet kommer till Kronoberg den helgen.  
Kronobergs Bygdegårdsdistrikt har ställt frågan till Älmhults kommun om att 
vara med och lyfta fram Kronoberg genom att bidra med 10 tkr till stämman.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 10 tkr anslås från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd till Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i 
Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 83 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

• Brev från Kronobergs Bygdegårdsdistrikt  
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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§ 115 LONA-ansökningar för 2022 
Ärendenummer KS 2021/177 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal för Långhult våtmark, 

Lindö våtmark, Lindö strandzoner för pollinerare, Förstudie våtmark 
Torbjörnahult och S:t Olofs källa.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt fått beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg om 
beviljat LONA-bidrag till fyra projekt som har initierats av privata 
fastighetsägare samt ett projekt som har initierats av en förening.  
Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden för varje enskilt projekt 
medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%.  
En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut. Avtalen ska beslutas av kommunstyrelsen.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-31, § 76 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 

• Förslag till avtal Långhult våtmark  

• Förslag till avtal Lindö våtmark   

• Förslag till avtal Lindö strandzoner för pollinerare  

• LONA Förstudie våtmark Torbjörnahult  

• Förslag till avtal S:t Olofs källa 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 116 Förstärkt uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen för bolag avseende år 2021 
Ärendenummer KS 2022/32 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten som Elmen AB, 

Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal AB, Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB samt Kommunassurans Syd Försäkring AB, har bedrivit 
under 2021 bedöms vara förenlig med de fastställda ändamålen och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att så inte 
är fallet, ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. De kommunala ändamålen och befogenheterna som utgör 
ram för verksamheten framgår av bolagsordningen och ägardirektiven. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter har även beaktats. 
  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 80  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

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

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

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

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

• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022-04-08 § 20 
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• Lekmannarevisorns granskningsrapporter för koncernbolagen, 2022-03-15 

• Kommunassurans uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021, 
2022-02-11 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef och ekonomichef 
Styrelserna i Elmen AB, Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal  
AB samt Södra Smålands Avfall & Miljö AB. 
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§ 117 Namninsamling- Rätten till arbetsskor gäller 
inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad 
av Kommunal Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/85 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

ett beslutsunderlag för inrättande av skobidrag för personal inom vård och 
omsorg, förskola och fritids.  

2. Förslaget ska hanteras i samband med ordinarie budgetprocess. 
Personalutskottet ser det som önskvärt att medarbetare hanteras likvärdigt inom 
berörda förvaltningar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling gällande rätten till arbetsskor inkom från Kommunal 2022-
04-04. I skrivelsen framförs att rätten till arbetsskor inte gäller alla som är 
anställda i Älmhults kommun. Anställda inom vård och omsorg samt skola och 
förskola får idag bekosta sina skor själva. Kommunal framför att de vill att 
arbetsgivaren ska bekosta skor till samtliga anställda inom vård och omsorg samt 
skola och förskola.  
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet 2022-04-25 och gav då 
HR-avdelningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till 
personalutskottet i maj.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-05-23, § 22 

• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-04-25, § 18 

• Namninsamling från Kommunal daterad 2022-03-14  
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Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helén Bengtsson (S), Sonja Emilsson (M) och Ann Johansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 118 Årets arbetsplats 2021 
Ärendenummer KS 2022/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Ryfors skola till årets arbetsplats 2021, enligt förslag 

från juryn. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
HR-avdelningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram underlag för att 
utse Årets arbetsplats.  
Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” utgår från perspektivet Hållbarhet. Varje 
nominerad arbetsplats kommer bedömas efter tre olika bedömningsgrunder och 
samtliga är lika värdefulla för att anses vara en föredömlig arbetsplats. 
Nominering har genomförts under våren 2022 och har gjorts av chef eller 
arbetsplatsen genom ett digitalt enkätverktyg. Juryn nominerar vinnare till 
kommunstyrelsen. Vinsten utgörs av en prissumma som arbetsplatsen ska 
använda för någon gemensam aktivitet i linje med hållbar arbetsplats.  
Totalt har 5 olika arbetsplatser nominerats. En jury där följande professioner 
ingår; representant från HR-avdelningen, miljöstrateg, representant från 
ekonomiavdelningen samt fackliga företrädare, har gjort en samlad bedömning 
utifrån de tre kriterierna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samt att 
agenda 2030 ska vara en del i bedömningen, där även dessa 3 kriterier ingår som 
en stor del. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-04-25, § 19 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Pristagare Ryfors skola 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 119 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/108 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 

kronor från projekten 14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 
Korsningspunkt Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska nämnden föreslog 2022-04-26, § 39, 
kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 78 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14  

• Karta daterad 2022-03-02  

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helén Bengtsson (S) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 120 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige antar reviderad måltidspolicy enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2022-05-24 med följande 
tillägg: 
• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 

möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   
• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 

"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. 
Återredovisas september 2022. 

• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att 
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning." 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 
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• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar följande som tillägg till arbetsutskottets förslag: 

• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 
möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 
"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. 
Återredovisas september 2022. 

• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att 
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning." 

 

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkande 1–3.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) tilläggsyrkanden 1–3 och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 121 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 
2. Punk 3 i motionen avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 82 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 

35



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall av arbetsutskottets förslag mot bifall av motionen i sin 
helhet och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
Votering begärs. 
Följande beslutsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen i sin helhet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskotts förslag.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) X   
Sonja Emilsson (M) X   
Bo Mazetti-Nissen (M) X   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Helen Bengtsson (S) 

 
X  

Ann Johansson (S) 
 

X  
Lars Ingvert (S) 

 
X  

Irené Svensson (S) 
 

X  
Börje Tranvik (-)  

 
X 

Gusten Mårtensson (C) X 
 

 
Resultat 6 4 1 

 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Justerandes signaturer   
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§ 122 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är 
besvarad.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 93 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 81  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

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

Beslutsunderlag 
• Förteckning över ekonomichefens delegeringsbeslut daterad 2022-05-25 

• Förteckning över kommunchefens delegeringsbeslut daterad 2022-05-25 

• Förteckning över socialchefens delegeringsbeslut daterad 2022-06-07 
  

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 124 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Sammanträdesplan 2023 för Sveriges kommuner och regioner. 

• Skrivelse från Famna och Fremia ”IOP - en god modell för samverkan med 
civilsamhället och idéburen sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina”, 
daterad 2022-05-24. 

• Meddelande från Sveriges Regioner och Kommuners styrelse - 
”Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner”, daterat 
2022-06-10. 

_____ 
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§ 125 Upphandlingsplan 
Ärendenummer KS 2021/238 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad upphandlingschef Robert Palmqvist informerar om 
upphandlingsplan för 2022. 
_____ 
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§ 126 Återrapportering av socialnämndens 
uppdrag om fördjupad analys och åtgärdsplan 
Ärendenummer KS 2022/102 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om fördjupad analys och åtgärdsplan 
enligt kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 94. 
_____ 
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§ 127 Återrapportering av plan för att vända 
negativa resultat på gymnasieskolan 
Ärendenummer KS 2022/36 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschef Roger Johansson informerar om handlingsplan för att vända de 
negativa resultaten i gymnasieskolan, enligt kommunstyrelsens beslut 2022-04-
05, § 75. 
_____ 
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§ 128 Information om flytt av delar av 
vuxenutbildning från Haganässkolans lokaler 
Ärendenummer KS 2021/254 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Paul Robertsson informerar om uppdraget att undersöka 
möjligheten att flytta delar av vuxenutbildningens verksamhet från 
Haganässkolan, enligt beslut av kommunstyrelsen 2022-02-15, § 28. 
_____ 
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