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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordf. 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordf. 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordf. 
Yvonne Jonsson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Stefan Jönsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Mazetti-Nissen (M) ers: Börje Tranvik (-) 
Irene Svensson (S) ers: Lars Ingvert (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
John-Arne Sandström, VD ElmNet AB, § 27 
Peter Niklasson, VD Älmhultsbostäder AB, § 27 
Christina Utterström, ekonomichef 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
Anna Elmgren, HR-chef, § 44 
Matilda Dunfjäll, utredare, § 45 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 25 Val av justerare 
 

5 
§ 26 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 27 Älmhultsbostäder AB:s och ElmNet AB:s 

uppföljning och rapportering om sin 
verksamhet utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 

2021/262 

7 

§ 28 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 

2021/254 

8 - 9 

§ 29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

2021/92 

10 - 11 

§ 30 Omfördelning investeringsmedel för 
återställningsarbete av täkter i Slätthult 

2021/243 

12 - 13 

§ 31 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
2021/257 

14 - 15 
§ 32 Remiss om förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 

2021/242 

16 - 17 

§ 33 Revidering av bidragsprocessen för 
personalklubben Almlövet 

2021/263 

18 - 19 

§ 34 Leader - programperiod 2021–2027 
2020/67 

20 - 21 
§ 35 Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

2021/246 

22 - 23 

§ 36 Förfrågan om tidigareläggning av taxabeslut - 
Södra Smålands avfall och miljö AB 

2021/13 

24 - 25 

§ 37 Svar på motion om förbättrade beslutsunderlag 
och tydlighet - Michael Öberg (MP) 

2021/193 

26 - 27 

§ 38 Yttrande gällande granskning av 
investeringsprocessen i Älmhults kommun 

2021/253 

28 - 30 

§ 39 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Petra 
Karlsson (S) 

2022/25 

31 - 32 

§ 40 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter Petra 
Karlsson (S) 

2022/26 

33 - 34 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Förslag till Länsstyrelsen i Kronobergs län om 
vigselförrättare 

2022/29 

35 - 36 

§ 42 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

37 
§ 43 Meddelanden 

2022/8 

38 
§ 44 Rapportering av sjukfrånvaro, tillbud, 

arbetsmiljö 2022 

2022/12 

39 

§ 45 Strategisk information 
2022/30 

40 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Gun-Britt Cedergren (KD) som justerare. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Gun-Britt Cedergren 
(KD) som justerare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
 
 
  
 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende 5 ”Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården” utgår, 
då ansökan återtagits. 
 

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

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Älmhultsbostäder AB:s och ElmNet AB:s 
uppföljning och rapportering om sin verksamhet 
utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/262 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 207, om en aktivitetsplan för år 2022 
där bolagens VD bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde för uppföljning 
och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
ElmNet AB:s VD John-Arne Sandström informerar om bolagets verksamhet. 
Älmhultsbostäder AB:s VD Peter Niklasson informerar om bolagets verksamhet. 
_____ 
 

  
 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsavdelningen att tillsammans 

med utbildningsförvaltningen undersöka möjligheten att flytta delar av 
vuxenutbildningens verksamhet från Haganässkolan. 

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-15, § 146, att föreslå kommunstyrelsen 
att undersöka möjligheten att flytta delar av vuxenutbildningens verksamhet från 
Haganässkolan.  
 
Elevantalet inom både vuxenutbildningen och gymnasiet ökar och är i behov av 
utökade lokaler. Utbildningsförvaltningen ser flera fördelar med att dela på 
vuxenutbildning och gymnasium, dels ur ett trygghetsperspektiv och att 
gymnasieskolans lokalanvändning kan bli flexiblare, dels ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Det ställs inte samma lagkrav på en vuxenutbildning som på en 
gymnasieskola. Vuxenutbildningen likställs med kontorslokaler och de lagkrav 
som finns för dessa. På skollokaler ställs andra krav på uppehållsutrymmen och 
matsalar. För att möjliggöra gemensam användning av specialsalar behöver 
vuxenutbildningen lokaliseras i närheten av Haganässkolan. Yrkesvux behöver 
vara fortsatt samlokaliserad med gymnasiet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 4 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-12-15, § 146 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utbildningsförvaltningens lokalutredning 2021-Haganässkolan daterad 2021-
06-15 

 

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 åtgärd 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021 och noterar denna 
till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2021 (1 juli – 30 september). 
För kvartal 3 år 2021 redovisas 21 ej verkställda beslut. 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i oktober 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-11-17, § 132 att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 3 2021 (1 juli – 30 september) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 6 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 132 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2021 
 

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) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Omfördelning investeringsmedel för 
återställningsarbete av täkter i Slätthult 
Ärendenummer KS 2021/243 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor från Projekt 10462 (Östra 
Esplanaden träd och belysning) till Projekt Återställning av täkter Slätthult. 
Återställningen genomförs under 2021–2022.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med krav om att det försenade återställningsarbetet i 
Slätthults sandtäkt respektive grustäkt slutförs senast under år 2021. Tekniska 
förvaltningen har utrett frågan kring efterbehandlingsplanen samt inhämtat 
nödvändiga uppgifter för att upphandla arbetet.  
Återställningen kan finansieras som investering. Då dialogen runt återställningen 
har dragit ut på tiden och oklarhet om vilken återställningsnivå som slutligen 
kommer att kravställts har inga medel avsatts för detta projekt i årets 
investeringsbudget. Vidare ryms inte återställningen inom befintlig driftbudget 
för 2021.  
För att kunna utföra återställningen enligt länsstyrelsens beslut föreslår tekniska 
förvaltningen att omdisponering av investeringsmedel sker i stället för äskande 
av nya medel. Förvaltningens förslag är att omdisponera 730 000kr från projekt 
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 7 

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 117 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) och Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  
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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Ärendenummer KS 2021/257 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med 
följande ändring:  
ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna ska 
gälla. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget söks polistillstånd för torghandel. När andra arrangemang ska 
bedrivas på Stortorget behöver tillståndet tillfälligt upphävas.  
Polismyndighetens förslag till enklare hantering är lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln. Om Älmhults kommun antar lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln behöver polistillstånd inte sökas.  
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln för att få en enklare hantering av dessa ärenden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 8 

• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 102 

• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08  

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08  

• Bilaga 1 - karta 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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) 
För åtgärd  
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 32 Remiss om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Ärendenummer KS 2021/242 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar remissyttrande daterat 2022-01-21 till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).   
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har enligt uppdrag upprättat förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Förslaget är nu på remiss och Älmhults 
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Älmhults kommun 
yttrar sig över förslaget enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21, där vikten av 
framför allt fyra objekt lyfts fram jämte generella synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 9 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21 

• Trafikverkets remiss av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022–2033. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M), Stefan Jönsson (S), Eva Ballovarre (S) och Gusten 
Mårtensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Regeringskansliet  
Kommunledningsförvaltningen – Samhällsbyggnadsavdelningen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Revidering av bidragsprocessen för 
personalklubben Almlövet 
Ärendenummer KS 2021/263 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att årligen utbetala 

80 000 kronor per år som föreningsbidrag till personalklubben Almlövet.  
 

2. Föreningsbidraget till personalklubben finansieras inom HR-avdelningens 
budgetram. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Personalklubben Almlövet är en ideell förening för medarbetarna i Älmhults 
kommun. Målet med verksamheten är ”att skapa gemenskap och vi känsla hos 
kommunanställda, att ta tillvara på de anställdas speciella önskemål och 
stimulera initiativ” (PU 1986-08-26). För närvarande kostar ett medlemskap 50 
kr/år. Klubben har ca 1 200 medlemmar varav ca 150 är seniorer. I snitt har 
Almlövet sju aktiviteter per halvår. Medlemmarna betalar en lägre kostnad för 
aktiviteten och medföljande får betala hela kostnaden för deltagande.  
Föreningen har sedan start 1987 fått ett bidrag från kommunen för att kunna 
genomföra aktiviteter.  
Budget har de senaste åren varit avsatt till personalklubben med 190 000 tkr/år. 
Av dessa 190 000 kr betalas 25 % av administratörens lönekostnad för 
administration av personalklubbens verksamhet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 10 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-08 § 172 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
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 åtgärd 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Leader - programperiod 2021-2027 
Ärendenummer KS 2020/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Leader Linné Småland äskar 

motsvarande budgetram från Jordbruksverket för kommande programperiod. 
Medel om 200 000 kr per år till medfinansiering för 2023–2027 hanteras i 
kommande budgetprocess. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-09-08, § 184, beslut om en intresseanmälan om 
deltagande i nuvarande leaderområde programperiod, 2021–2027.  
2021-02-02, § 27, fattade kommunstyrelsen beslut om fortsatt samarbete med 
Leader Linné Småland och reserverade ett anslag om 200 000 kr per år, 2021–
2022, till medfinansiering att anslås ur kommunstyrelsens anslag för strategiska 
satsningar. 
I information om kommande budget och verksamhet för Leader Linné Småland 
programperiod 2023–2027 framkommer att budgeten ännu inte är fastställd, men 
troligen kommer det även fortsatt att krävas 33 % medfinansiering. Enligt 
Jordbruksverket ska alla leaderområden äska om medel till en budgetram senast 
30 mars 2022. Budgetfördelning till leaderområdena meddelas därefter av 
Jordbruksverket i juni 2022.  
Leader Linné Smålands intention är att äska om motsvarande medel som i 
innevarande period med en fördelning mellan ingående kommuner på liknande 
sätt som tidigare, det vill säga utifrån antalet invånare i respektive kommun. 
Detta innebär för Älmhults kommun små förändringar i en årlig 
medfinansiering. Nästa fakturering för Älmhults kommun (våren 2022) är 
206 097 kr + medlemsavgift med 2000 kr.  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om Älmhults kommun önskar att 
Leader Linné Småland äskar motsvarande budgetram från Jordbruksverket eller 
om det finns synpunkter om en eventuell förändring. Svar med ställningstagande 
önskas senast 15 mars 2022. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 11 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17 

• Skrivelse från Leader Linné Småland daterad 2021-12-13 
 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
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 åtgärd 
Leader Linné Småland 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 35 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Ärendenummer KS 2021/246 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Anta ”Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige” daterad 
2021-11-05, med följande ändring i § 10 sista stycket till: Ordföranden 
bestämmer tillsammans med vice ordförandena i vilken utsträckning uppgift 
om de ärenden som ska behandlas ska publiceras på webbplatsen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur arbetet i kommunfullmäktige 
ska gå till. Den senaste revideringen av arbetsordningen beslutades av 
kommunfullmäktige i mars 20201. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en 
översyn av arbetsordningen och föreslår flera förändringar. 
 

Ajournering 
Kl. 11.10-11.15 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 12 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2021-11-
05 

• Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-04-29 
 

 
1 Kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Förfrågan om tidigareläggning av taxabeslut - 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Ärendenummer KS 2021/13 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Älmhults kommun ändrar inte tidpunkt för beslut om renhållningstaxa till 

juni månad, utan fattar även fortsättningsvis beslut om renhållningstaxa när 
övriga taxor beslutas, i samband med budgetbeslut för kommande år. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Småland Avfall och Miljö AB beslutade 2021-11-19, § 66, 
att föreslå för bolagets ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om 
renhållningstaxan från och med 2022 ska tidigareläggas och att beslut ska fattas 
senast under juni månad varje år.  
Älmhults kommun fattar beslut om samtliga taxor i november månad, i samband 
med att beslut tas om budget för kommande år. För att kunna ha en 
sammanhållen process gällande budget och taxor är det inte ändamålsenligt att 
bryta ut enskilda taxor och fatta beslut om dessa vid andra tidpunkter på året. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tidpunkt för beslut om 
renhållningstaxa inte ändras till juni månad, utan att beslut om renhållningstaxa 
även fortsättningsvis fattas när övriga taxor beslutas, i samband med 
budgetbeslut för kommande år. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 13 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 

• Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s beslut 2021-11-19, § 66 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s 
(SSAM:s) begäran.  
Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Eva Ballovarres (S) 
yrkande om bifall till SSAM:s begäran och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 Svar på motion om förbättrade 
beslutsunderlag och tydlighet - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2021/193 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om förbättrade beslutsunderlag och tydlighet inkom från Michael Öberg 
(MP) 2021-10-22. I motionen föreslås: 

• att politiska beslutsunderlag i Älmhults kommun kompletteras och följs 
upp med en större tydlighet kring om/hur detta gjorts.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 160, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 14 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 164 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 160 

• Motion om förbättrade beslut och tydlighet – Michael Öberg (MP), daterad 
2021-10-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 38 Yttrande gällande granskning av 
investeringsprocessen i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/253 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-02-07 som svar på 

kommunrevisionens granskning av kommunens investeringsprocess. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Reservation 
Eva Ballovarre (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har givit Ernst and Young (EY) i uppdrag att granska 
kommunens investeringsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden har en ändamålsenligt övergripande 
styrning av investeringsprocessen.  
Bedömningen är att kommunen har en klargjord beslutsprocess med tydlig roll- 
och ansvarsfördelningen gällande investeringar. Vidare framhålls att det är 
positivt att det finns långsiktiga planer som kan användas i det framtida arbetet 
med investeringar. I rapporten påtalar man att det däremot inte är tydliggjort 
vilka investeringar som ska prioriteras givet att kommunen har ett begränsat 
investeringsutrymme. I granskningen ges kommunstyrelsen följande 
rekommendationer: 

1. Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra 
likvärdiga bedömningar av investeringar.  

2. Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för 
investeringsbehov.  

3. Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma 
tar hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme. 

4. Inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens och tekniska nämndens 
skriftliga svar på granskningen senast 2022-03-07. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande 
daterad 2022-02-07 som svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
investeringsprocess. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 

• Ernst and Youngs rapport ”Granskning av investeringsprocessen-Älmhults 
kommun”, daterad 2021-12-09 

• Kommunrevisionens missiv ” Granskning av investeringsprocessen” daterat 
2021-12-08 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar som tillägg till kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut: 
För att säkerställa att projekten blir färdiga när verksamheternas behov uppstår 
bör det i planeringsprocessen ges en framförhållning på minst tre år. Det måste 
ges tid för förprojektering, eventuella överklaganden, upphandling och byggtid. 
Det är också av stor vikt att det när startbesked ges säkerställs att respektive 
nämnd tillförs driftspengar den dagen projektet är färdigställt. 
Soili Lång-Söderberg (M), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och 
Yvonne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut samt avslag till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.  
Ordföranden ställer bifall av Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande mot avslag av 
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
Votering begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja-röst för bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Nej-röst för avslag av Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
avslagit Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande. 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) 

 
X  

Sonja Emilsson (M) 
 

X  
Soili Lång-Söderberg (M) 

 
X  

Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
 

X  
Gun-Britt Cedergren (KD) 

 
X  

Eva Ballovarre (S) X 
 

 
Helen Bengtsson (S) X 

 
 

Irene Svensson (S) X 
 

 
Stefan Jönsson (S) X 

 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 
 

X 
 

Gusten Mårtensson (C) 
 

X  
Resultat 4 7  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunrevisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Petra 
Karlsson (S) 
Ärendenummer KS 2022/25 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Ann Johansson (S) till ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Petra Karlsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige tog 2022-01-31, § 26, beslut om entledigande från 
uppdraget. Med anledning av detta behöver även ny ersättare väljas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 26 

• Avsägelse från Petra Karlsson (S) daterad 2022-01-16 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) nominerar Ann Johansson (S) till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kanslienheten 
Vald 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 40 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter Petra 
Karlsson (S) 
Ärendenummer KS 2022/26 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Eva Ballovarre (S) till ersättare i kommunstyrelsens 

personalutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Petra Karlsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige tog 2022-01-31, § 26, beslut om entledigande från 
uppdraget. Med anledning av detta behöver även ny ersättare väljas till 
kommunstyrelsens personalutskott.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 26 

• Avsägelse från Petra Karlsson (S) daterad 2022-01-16 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) nominerar Eva Ballovarre (S) till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kanslienheten 
Vald 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Förslag till Länsstyrelsen i Kronobergs län om 
vigselförrättare 
Ärendenummer KS 2022/29 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen nominerar Roland Eiman som borgerlig vigselförrättare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att nominera personer som borgerliga vigselförrättare. 
Nomineringen görs genom ett beslut i kommunstyrelsen om att föreslå de 
personer man finner lämpliga. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, som därefter gör en prövning av om personen har de kunskaper eller 
kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Roland Eiman är vigselförrättare och hans nuvarande förordnande går ut i mars 
2022. För att kunna fortsätta som vigselförrättare behövs ett nytt beslut om 
nominering från kommunstyrelsen.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen nominerar Roland 
Eiman till vigselförrättare. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Nominerad 
Servicecenter 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 42 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 kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut daterad 

2022-02-07 

• Förteckning över kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut daterad 
2022-02-07 

 

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

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Socialnämndens verksamhetsplan 2022 med bilagor, socialnämnden 2021-12-

15, § 148. 

• Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2022 med bilagor, miljö- och 
byggnämnden 2021-12-13, § 127. 

• Tekniska nämndens verksamhetsplan 2022 med bilagor, tekniska nämnden 
2021-12-14, § 131. 

• Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 med bilagor, kultur- och 
fritidsnämnden 2021-12-16, § 109 

• Utbildningsnämndens verksamhetsplan, utbildningsnämnden 2021-12-15, § 
148. 

• Skolbiblioteksplan med bilagor, utbildningsnämnden 2022-01-19, § 10. 

• Skrivelse till kommunstyrelsen ” Prioritera rätt – välj välfärden” inkommen 
2022-02-08 

• Skrivelse till kommunstyrelsen ” Prioritera rätt – välj välfärden” inkommen 
2022-02-08 

• Skrivelse till kommunstyrelsen ” Prioritera rätt – välj välfärden” inkommen 
2022-01-31 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Rapportering av sjukfrånvaro, tillbud, 
arbetsmiljö 2022 
Ärendenummer KS 2022/12 
 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna Elmgren rapporterar om sjukfrånvaro, tillbud och arbetsmiljö för 
kommunledningsförvaltningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 45 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2022/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Ekonomichef Christina Utterström informerar om bokslut för 2021. 

• Samhällsbyggnadschef Paul Robertsson informerar om 
befolkningsutvecklingen. 

• Utredare Matilda Dunfjäll informerar om medborgarundersökning 2021. 
_____ 
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