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 2022-10-18   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Sonja Emilsson (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Helen Bengtsson (S) ersätter Ann Johansson (S) 
Dan Blixt (M) ersätter Soili Lång Söderberg (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef, §§ 160-162 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 168-170 
Robert Palmqvist, IT-chef, §§ 170-178 
Lars Lund, fastighetschef, §§ 171-176 
Christina Utterström, ekonomichef  
Paul Robertsson, utvecklingschef  
Susann Pettersson, kommunchef  
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare 
 

Övriga deltagande 
Thomas Harrysson, ordförande utbildningsnämnden, §§ 160-162 
Tomas Simonsson,1:e vice ordförande utbildningsnämnden, §§ 160-162 
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 160 Val av justerare 
 

5 
§ 161 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 162 Utbildningsnämndens uppföljning och 

rapportering utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 

2021/262 

7 

§ 163 Delårsrapport augusti 2022 kommunstyrelsen 
2022/185 

8 - 9 
§ 164 Delårsrapport augusti 2022 

kommunfullmäktige 

2022/185 

10 - 11 

§ 165 Delårsrapport augusti 2022 
kommunövergripande 

2022/185 

12 - 14 

§ 166 Finansiell rapport augusti 2022 - 
kommunövergripande 

2022/60 

15 

§ 167 Uppdrag till Kommunassurans att 
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal och justerat ägardirektiv 

2022/70 

16 - 17 

§ 168 Förordnande av begravningsombud för de som 
inte tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge 
och Kronobergs län 

2022/176 

18 - 19 

§ 169 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

2018/142 

20 - 21 

§ 170 Riktlinje för hållbart byggande 
2022/182 

22 - 23 
§ 171 Flytt av delar av vuxenutbildning från 

Haganässkolans lokaler 

2021/254 

24 - 25 

§ 172 Revidering av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

2021/108 

26 - 27 

§ 173 Svar på motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S) 

2022/55 

28 - 29 

§ 174 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
2022/180 

30 
§ 175 Redovisning av ej färdigberedda motioner 

oktober 2022 

2022/52 

31 - 32 

§ 176 Förslag på energibesparande åtgärder 
2022/177 

33 - 34 
§ 177 Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/27 

35 
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§ 178 Uppföljning av digitaliseringsplan 
 

36 
§ 179 Meddelanden 

2022/8 

37 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 160 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Börje Tranvik (-) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår kommunstyrelsen välja Börje Tranvik (-) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 161 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer dagordningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan fastställa dagordningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 162 Utbildningsnämndens uppföljning och 
rapportering utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/262 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 207, om en aktivitetsplan för år 2022 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Utbildningsnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef på 
sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt  
_____ 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 163 Delårsrapport augusti 2022 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/185 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2022 kommunstyrelsen 

och lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport för augusti 2022. 
Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på en positiv budgetavvikelse om 
+2 600 tkr. Överskottet kan härledes framförallt till vakanta tjänster.  
Uppföljningen av resultatmålen visar att två av fem resultatmål bedöms 
uppfyllas. Tre mål bedöms delvis uppfyllas. 
Flera investeringsprojekt förväntas utföras i stort sett enligt budget. Investeringar 
kopplat till digitaliseringsprojekten löper på där flera är i gång såsom e-arkiv, 
moderna karttjänster och digital introduktion. Parallellt med dessa projekt 
arbetar IT-avdelningen med ett stort projekt som innefattar välfärdsteknik för 
socialförvaltningen. Utfallet i år beräknas landa på 1 500 tkr.  
De 14 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper 
enligt plan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 107 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 

• Delårsrapport augusti 2022 kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 164 Delårsrapport augusti 2022 
kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/185 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

Delårsrapport augusti 2022 kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport augusti 2022 för 
kommunfullmäktige. 
Prognosen visar ett överdrag mot budget på -108 tkr. Prognosen baseras på 
arvode i nivå med föregående år och att mandatperiodens kvarvarande 
studiestödsmedel betalas ut till partierna under 2022 samt den extra kostnaden 
för webb-sändningar även i år. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2022-09-27, § 108 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 

• Delårsrapport augusti 2022 Kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 165 Delårsrapport augusti 2022 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/185 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport per 
augusti 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport augusti 2022. Delårsrapporten syftar till att, genom en 
förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om prognos för helår 2022, 
med fokus på ekonomi och även resultatmål. Revisorerna granskar översiktligt 
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande. 
Uppföljningen per augusti 2022 visar på följande: 

• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 48 miljoner kronor. Det 
innebär en positiv budgetavvikelse med 41 miljoner kronor som framför allt 
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.  

• Investeringsprognosen visar på en investeringsnivå på drygt 220 miljoner 
kronor. Det är en lägre nivå jämfört med planerade investeringar. Det beror 
framför allt på att nytt högstadium vid Linnéskolan är framflyttad ett år och 
beräknas bli färdigställd under år 2024.  

• Älmhults kommun bedöms uppfylla de fyra finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning. 

• Den samlade bedömningen för kommunen som helhet visar att av de tio 
resultatmålen är det fyra som bedöms uppnås, fyra som bedöms delvis uppnås 
och två som bedöms inte uppnås. De två mål som bedöms inte uppfyllas är 
alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling 
samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

• Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-11 

• Utbildningsnämnden beslut 2022-09-28, § 95, UN 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-09-21, § 142, SOC 2022/37 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-10-18, § 183 KS 2022/185 

• Kultur- och fritidsnämnden beslut 2022-09-27, § 61, KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-09-19, § 84, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden för familjerätt beslut 2022-09-12, § 59, GFN 
2022/8 

• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2022-10-06, § 30  

• Älmhults Terminal AB:s beslut 2022-09-22, § 5 

• Elmen AB:s beslut 2022-09-28, § 4 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-09-16, § 46 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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Elmen AB 
Älmhults Terminal AB 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 166 Finansiell rapport augusti 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport per augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 109 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Finansiell rapport - per 31 augusti 2022 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens 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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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 167 Uppdrag till Kommunassurans att 
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal och justerat ägardirektiv 
Ärendenummer KS 2022/70 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

2. att uppdra åt utsett ägarombud Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget. 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
4. att uppdra åt utsett ägarombud, Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att     

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare kommunalråd Gusten Mårtensson 

att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Älmhults kommuns 
räkning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Älmhults kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i 
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 110 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
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• Skrivelsen Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram 
Kommunassurans från den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägardirektiv gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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Justerandes signaturer   
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§ 168 Förordnande av begravningsombud för de 
som inte tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge 
och Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2022/176 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer Bo Mazetti-Nissen (M) som begravningsombud för 

perioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska 
kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söker Länsstyrelsen Skåne 
begravningsombud för kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 
Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad 
person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap om och förståelse för 
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Uppdraget som 
begravningsombud är inte politiskt. 
Begravningsombud utses för en tid om fyra kalenderår, räknat från och med den 
1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom 
en kommun. Älmhults kommun har möjlighet att lämna förslag på lämplig 
person som kan förordnas som begravningsombud. 
För perioden 2019–2022 var Bo Mazetti-Nissen (M) begravningsombud. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 115 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
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• Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om att föreslå begravningsombud 
daterad 2022-09-06 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen Skåne 
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§ 169 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer KS 2018/142 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till socialnämndens förslag 2022-08-

24, § 134. 
2. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2  
 

Sammanfattning av ärendet 
SKL beslutade den 14 december 2018 att rekommendera samtliga kommuner att 
till SKL gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta 
evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor vilket innebär cirka 1,95 kronor per 
invånare i kommunen. Finansieringen ska gälla för åren 2020–2023. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 100: 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande daterat 

2019-03-20.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fördela kostnader utifrån 

befintlig budgetram. 
Socialnämnden föreslog i yttrandet 2019-03-20 att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom SKL:s rekommendation och beaktar finansiering av en gemensam 
utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänsten i budgetberedningen inför 
2020.  
Styrelsen för SKR har vid sammanträde den 10 juni 2022 beslutat att förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024 
samt att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela 
SKR sitt ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-08-24, § 134, föreslå kommunstyrelsen: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 
2024. För Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och 
finansieringen föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 116 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Socialnämndens beslut 2022-08-24, § 134 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29  

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 170 Riktlinje för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för hållbart byggande daterad 
2022-10-11 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2022-10-11 

• Bilaga till tjänsteskrivelse - barnrättsbaserat beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunlednings-

förvaltningen samt utbildningsförvaltningen genomföra projektering av ny 
lokal för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten med placering 
inom Haganäsområdet, nordost om befintlig Haganässkola. Projekteringen 
ska vara klar inom två månader efter att kommunstyrelsen fattat beslut att 
genomföra denna.  

2. 300 tkr anslås ur KS strategiska som medel till tekniska nämnden för att 
genomföra projekteringen.   

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en ny inventering av 
befintliga lokaler, såväl kommunägda som externa, för att genomlysa alla 
alternativ för lokallösning för vuxenutbildningen. Denna inventering ska 
redovisas i samband med att ovan beskrivna projektering redovisas.    

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring Haganässkolan samt vuxenutbildningen har genomförts och 
redovisats. Resultatet visar att det ur flera aspekter är gynnsamt att 
vuxenutbildningen bedrivs i egna lokaler och inte samlokaliseras med 
ungdomsgymnasiet. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslår 
kommunledningsförvaltningen att en projektering för lokal för 
vuxenutbildningen genomförs för att kunna vägas mot alternativet att hyra en 
lokal externt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
ändring att arbetsmarknadsenheten inkluderas i punkt 1 enligt följande: 

1. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunlednings-
förvaltningen samt utbildningsförvaltningen genomföra projektering av 
ny lokal för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten med 
placering inom Haganäsområdet, nordost om befintlig Haganässkola. 
Projekteringen ska vara klar inom två månader efter att kommunstyrelsen 
fattat beslut att genomföra denna.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 172 Revidering av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar ändringar av taxa 

enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, 
upprättad 2019-11-25 § 211. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan gäller från 
och med den 1 november 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och byggnämnden beslutade 2022-06-03, § 62, att föreslå 
kommunfullmäktige antar ändringar av taxa enligt förslaget för ”Taxa för 
prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag ändringar i ”taxa 
för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet” är baserad på.   
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 117 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 62 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

• Förslag på Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, daterad 2021-10-01 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 173 Svar på motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/55 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplan 

med syfte att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete 
mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 
▪ Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 

inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld 
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 
Socialnämndens behandlade ärendet 2022-08-24, § 135, och beslutade: 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 
▪ Bifalla motionen i sin helhet 

 
2. Socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i 

nära relationer i stället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 118 
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 

• Socialnämndensnämndens beslut 2022-08-24, § 135 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S), daterad 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 174 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/180 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av kommunstyrelsens reglemente. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 73, att avskaffa kommunstyrelsens 
personalutskott. Personalutskottets arbetsformer regleras i kommunstyrelsens 
reglemente. Således krävs en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 119 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 

• Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente daterad 2022-09-09 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kanslienheten 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 175 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
oktober 2022 
Ärendenummer KS 2022/52 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av 

ej beslutade motioner, oktober 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 8 motioner ej beretts färdigt, samtliga inom tidsram.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 120 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 

• Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2022 daterad 2022-09-14 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 

31



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 176 Förslag på energibesparande åtgärder 
Ärendenummer KS 2022/177 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner planen med förslag till åtgärder för att minska 

energiförbrukningen i kommunens verksamheter enligt bilaga 1. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

återkomma på kommunstyrelsen i november med förslag på hur vi kan 
omprioritera inom befintlig budget för att snabba på takten i föreslagna 
investeringar i bilaga 1. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13, § 156, att ge kommunchefen i uppdrag 
att återkomma med förslag på hur Älmhults kommun kan spara el i våra 
verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 
2022 
En kartläggning av åtgärder för att minska energiförbrukningen inom 
kommunens verksamheter har genomförts och ett förslag till plan har tagits 
fram. Planen innehåller 18 olika åtgärder där det enkelt kan utläsa om det ex 
behövs en investering eller om det är något som kan avhjälpas direkt. Åtgärderna 
kan genomföras på både kort och lång sikt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Bilaga 1. Förslag på energibesparande åtgärder, daterad 2022-10-10 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 
med tillägg att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att återkomma på kommunstyrelsen i november med förslag på hur vi kan 
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omprioritera inom befintlig budget för att snabba på takten i föreslagna 
investeringar i bilaga 1. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Samtliga nämnder 
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 2022-10-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 177 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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

Beslutsunderlag 
• Redovisning av förvaltningschefs delegeringsbeslut september 2022  

• Redovisning av ekonomi- och upphandlingsenheten delegeringsbeslut 
september 2022  

• Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut 
september 2022   

 

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 

    

    

 

§ 178 Uppföljning av digitaliseringsplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Robert Palmqvist, IT-chef, informerar om arbetet med digitalisering. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   
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§ 179 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar från Länsstyrelsen 
• Beslut från kommunstyrelsen i Ljungby om deltagande i Leaderområde 

2023–2027  
• Beslut från SSAM § 48 digital signering 
• Beslut från SSAM § 50 Avgifter dekaler 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62 - Ny förening, thaiboxning 
• Tekniska nämndens beslut § 77/2022 - Skadegörelse på Haganässkolan 

_____ 
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