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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Eva Ballovarre (S)
Gusten Mårtensson (C)
Sonja Emilsson (M)
Monica Haider (S)
Börje Tranvik (-)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Marie Olofsson (C)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Lars Ingvert (S)
Tomas Simonsson (M)
Helen Bengtsson (S)
Thomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Michael Öberg (MP)
Petra Karlsson (S)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Vidar Lundbäck (C)
Jakob Willborg (M)
Kent Ballovarre (S)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Birgitta Bengtsson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Predrag Jankovic (V)
Anton Härder (S)
Anders Mårtensson (C)
Ann Johansson (S)
Daniel Stenvall (M)
John-Arne Sandström (C)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Dan Blixt (M)
Håkan Pettersson (S)
Ingegerd Lennartsson (L)
Tjänstgörande ersättare
Silvia Lobos (S) ers: Kristina Spjut Sahlberg (S)
Fredrik Danielsson (M) ers: Tord Åkesson (M)
Claes Lindahl (C) ers: Elizabeth Peltola (C)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Marie Rosenquist (M) ers: Inga Karlsson (M)
Britta Croona (S) ers: Stefan Jönsson (S)
Carl-Bertil Bertilsson (V) ers: Ulla-Britt Andreasson (V)

Tjänstemän
Christoffer Mowide, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärenden
Upprop
§ 96

Val av justerare

6

§ 97

Fastställande av dagordning

7

§ 98

Kalendarium

8

§ 99

Ekonomisk säkerhet för Äskya
avfallsanläggning

2022/34

§ 100

Godkännande av markförvärv för
Älmhultsbostäder AB

2022/95

11 - 12

§ 101

Revidering av miljö- och byggnämndens
reglemente

2022/28

13 - 14

§ 102

Revidering av taxa för prövning och tillsyn av
receptfria läkemedel, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2022/98

15 - 16

§ 103

Revidering av sotningstaxa

2022/71

17 - 18

§ 104

Revidering av riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda

2022/45

19 - 26

§ 105

Delårsrapport 1 år 2022

2022/102

27 - 28

Finansiell rapport per mars 2022

2022/60

29 - 30

§ 107

Ansvarsprövning för 2021 års verksamhet

2022/100

31 - 32

§ 108

Enkla frågor

§ 106

§ 109

33

Interpellation till utbildningsnämndens
ordförande Tomas Harrysson (C) om
värdegrundsarbetet i skolan

2022/16

Justerandes signaturer
Ordförande

9 - 10

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Karl-Henrik Wallerstein (KD) och Lars Ingvert (S) att justera
protokollet jämte ordförande.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 97 Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Fastställer dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Kalendarium
Information
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Ekonomisk säkerhet för Äskya
avfallsanläggning
Ärendenummer KS 2022/34

Kommunfullmäktiges beslut
 Som ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till
Länsstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019,
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten.
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd.
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 97, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att som ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning
pantsätta 34 miljoner kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med
fullmakt till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 97
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 61
1

Södra Smålands Avfall och Miljö AB.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26
• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun.
• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26
• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya.
• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens
pantsättningsförbud.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchef
Ekonomichef
För kännedom
Tekniska nämnden
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Godkännande av markförvärv för
Älmhultsbostäder AB
Ärendenummer KS 2022/95

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt
avtalsförslag daterat 2022-04-22.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för
en köpeskilling om 1 598 700 kronor. Bolaget kommer på fastigheten uppföra
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.
Ärendet har behandlats av Elmen AB 2022-04-27, § 5, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren
3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 100, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult
Eldaren 3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 100
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 62
• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § 5
• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12
• Köpeavtal daterat 2022-04-22
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Elmen AB
För åtgärd
Älmhultsbostäder AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Revidering av miljö- och byggnämndens
reglemente
Ärendenummer KS 2022/28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om
tobaksfria nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde.
2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande
reglemente att gälla.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och
prövningsansvar.
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 101, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat
reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde.
2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande
reglemente att gälla.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 101
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 66
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Information från länsstyrelsen daterad 2022-05-16
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20.
• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunkansliet
För kännedom
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Revidering av taxa för prövning och tillsyn
av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Ärendenummer KS 2022/98

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,
tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022.
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj
2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31
maj 2022.
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 102, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för
prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj
2022.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 102
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 67
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13
• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39
• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel,
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 202204-11
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Revidering av sotningstaxa
Ärendenummer KS 2022/71

Kommunfullmäktiges beslut
 Fastställa sotningstaxan enligt förslag från tekniska nämnden daterat 202202-28

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08.
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför
revideras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 103, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan enligt förslag från tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 103
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 65
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12
• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28
• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 104 Revidering av riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Ärendenummer KS 2022/45

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta reviderade riktlinjer för förtroendevalda, daterad 2021-11-18, med
följande ändringar:
o Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald.
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40%
eller mer tillämpas ersättningsregler enligt kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser. Förtroendevald anmäler ledighet till
Försäkringskassan, HR-avdelningen och gruppledare.
Föräldraledighet beviljas ej på deltid. Ersättare vid
föräldraledighet utses av kommunfullmäktige.
o Ledamöter i överförmyndarnämnden får ersättningen enligt
följande:
▪

Ordförande 5 %

▪

Vice ordförande 2.5 %

▪

Ledamot 1 %

o Ersättningen till representanter i överförmyndarnämnden utbetalas
ej om posterna innehas av kommunstyrelsens presidium.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Predrag Jankovic (V) och Karl-Bertil Bertilsson (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut med följande motivering:
Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda i paragraferna 7 och 9.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2022-03-28, § 65, och beslutade att
bordlägga ärendet till maj månads sammanträde.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 74
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 65
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09
• Utkast till reviderade riktlinjer för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Helen Bengtsson (S) yrkar följande ändringar till
parlamentariska beredningens förslag till beslut:
1. Att följande läggs till: Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad
förtroendevald För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till
40% eller mer tillämpas ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna
bestämmelser. Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, HRavdelningen och gruppledare. Föräldraledighet beviljas ej på deltid.
Ersättare vid föräldraledighet utses av kommunfullmäktige.
2. Att ledamöter i överförmyndarnämnden får ersättningen enligt följande:
a. Ordförande 5 %
b. Vice ordförande 2.5 %
c. Ledamot 1 %
(Gäller ej om posten innehas av KS-presidium)
2. Att en utredning kring förtroendevaldas ersättning för förlorad
pensionsförmån och semesterersättning tillsätts och återrapporteras i oktober
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022 innefattande förslag på hur det kan lösas. (Tror att det ska gå med på
detta).
3. Att ersättare i nämnder och styrelser får arvode och förlorad arbetsförtjänst
för att delta på åtta sammanträden i vald nämnd årligen.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till punkt 1-2 i Eva Ballovarres (S) yrkande men
avslag till punkt 3-4.
Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till punkt 1-3 i Eva Ballovarres (S) yrkande.
Predrag Jankovic (V) yrkar att ändra § 7 i förslaget till reviderade riktlinjer till
att arvode för heltidsuppdrag ska vara 75 % av riksdagsmannaarvodet.
Predrag Jankovic (V) yrkar att ändra § 9 i förslaget till reviderade riktlinjer till
att alla ersättare ska ha kunna gå på samtliga sammanträden till både nämnd och
utskott.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Predrag Jankovics (V) samtliga yrkanden.
Marie Olofsson (C) yrkar att i § 13 i förslaget till reviderade riktlinjer ska
samma fotnot som finns vid Elmen AB också föras in på
överförmyndarnämnden.
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till parlamentariska beredningens förslag till
reviderade riktlinjer.
Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta parlamentariska
beredningens förslag till reviderade riktlinjer och finner att kommunfullmäktige
beslutat så.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkt 1
och 2 i Eva Ballovarres (S) yrkande samt Marie Olofssons (C) yrkande om § 13
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkt 3 i
Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå
yrkandet.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.
Beslutsgång 4
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
parlamentariska beredningens förslag till beslut gällande antal sammanträden
ersättare får närvara vid med rätt till ersättning.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkt 4 i
Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Predrag
Jankovic (V) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla parlamentariska
beredningens förslag.
Votering begärs.
Motförslag till parlamentariska beredningens förslag ska utses.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige vill utse Eva Ballovarres (S) yrkande
till motförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige vill utse Predrag Jankovics (V)
yrkande till motförslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige utsett Eva Ballovarres (S) yrkande till
motförslag.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
parlamentariska beredningens förslag till beslut.
Beslutsgång 5
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Predrag
Jankovics (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Beslutsgång 4: Predrags yrkande om att sänka utgångsvärdet. Votering. KF
beslutar bibehålla 85 % av arvodet.
Omröstningsresultat
Beslutsgång 3
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till punkt 3 i Eva
Ballovarres (S) yrkande och NEJ för avslag till punkt 3.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Fredrik Danielsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Claes Lindahl (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)
Nusereta Kurtanvic Nilsson (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Britta Croona (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Silvia Lobos (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Carl-Bertil Bertilsson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
21

0

17 ledamöter röstade JA, 21 NEJ och ingen ledamot avstod från att rösta.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 4
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till parlamentariska
beredningens förslag och NEJ för bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Fredrik Danielsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Claes Lindahl (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)
Nusereta Kurtanvic Nilsson (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Britta Croona (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Silvia Lobos (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Carl-Bertil Bertilsson (V)
Predrag Jankovic (V)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
20

18

0

20 ledamöter röstade JA, 18 ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod
från att rösta.
Beslutsgång 5
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till yrkandet och NEJ
för bifall till yrkandet.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Fredrik Danielsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Claes Lindahl (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)
Nusereta Kurtanovic Nilsson (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Britta Croona (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Silvia Lobos (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Carl-Bertil Bertilsson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

4

0

34 ledamöter röstade JA, fyra ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Ekonomisk uppföljning per mars 2022
Ärendenummer KS 2022/102

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast
driftredovisningen.
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor.
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad
måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens behandlade ärendet 2022-05-17, § 94, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska uppföljningen per mars 2022.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 94
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 56
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26
• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26
• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118
• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,
• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56
• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38
• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106 Finansiell rapport per mars 2022
Ärendenummer KS 2022/60

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-17, § 95, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 95
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-05-03, § 57
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25.
• Finansiell rapport 31 mars 2022.

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Ansvarsprövning för 2021 års verksamhet
Ärendenummer KS 2022/100

Kommunfullmäktiges beslut
1. Samtliga nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämnden med samma
motivering som återfinns i revisionsberättelsen.
3. Socialnämnden redovisar på kommunfullmäktiges sammanträde i september
2022:
o Hur nämnden arbetar för att komma tillrätta med de brister
revisorerna identifierat i granskningen för 2021 års verksamhet
o Hur nämnden arbetar med styrning och ledning med särskilt fokus
på ekonomistyrningen inom nämndens verksamhetsområde

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år pröva ansvarsfrihet för respektive nämnd och
beredning.
Kommunrevisorerna lämnar en revisionsberättelse varje år i samband med
kommunens årsredovisning. I revisionsberättelsen ska revisorerna
rekommendera kommunfullmäktige att antingen tillstyrka eller avstyrka
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium ska sedan bereda ärendet om
ansvarsfrihet till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunrevisionen har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser
och beredningar men riktat en anmärkning mot socialnämnden.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att bevilja samtliga nämnder ansvarsfrihet men rikta
anmärkning mot socialnämnden i enlighet med revisorernas motivering.

Beslutsunderlag
• Presidieskrivelse daterad 2022-05-20
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Revisionsberättelse för år 2021 daterad 2022-04-13
• Socialnämndens beslut daterat 2022-05-18, § 70
• Socialnämndens yttrande daterat 2022-05-18
• Granskningsrapport om barn- och unga daterad 2022-03-15
• Granskningsrapport om upphandlingsprocessen daterad 2022-02-15
• Granskningsrapport om investeringsprocessen daterad 2021-12-09

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder
Revisorerna

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Enkla frågor
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas:
Eva Ballovarre (S) frågar Marie Rosenquist (M) om mötesplatsen Nyfikat? Har
mötesplatsen inte öppnat och isåfall varför?
Marie Rosenquist (M) svarar att hon inte känner till detta men att hon ska kolla
upp det.
Monica Haider (S) frågar Marie Rosenquist (M) om nattarbetstiden. Kommer ni
behålla 10 timmars arbetstiden?
Marie Rosenquist (M) svarar att de förutsätter att socialförvaltningen kommer
anpassa sig till reglerna som kommer från Arbetsmiljöverket.
Dan Blixt (M) frågar Helen Bengtsson (S) om beslut i kommunfullmäktige om
naturvårdsplan. När kommer vi få information om Parkslide?
Helen Bengtsson (S) svarar att det ska komma information på Hemma men att
Helen kan skicka information till Dan om han önskar.
Michael Öberg (MP) frågar Tomas Harrysson om de Ukrainska flykting-barnen.
Vad händer med de barn som flytt Ukraina?
Thomas Harrysson (C) svarar att det inte blivit någon anstormning. De har åtta
elever som skolades in i skolan men att några av de flyttat till andra kommuner.
Vi står väl rustade om det skulle komma fler barn.
Michael Öberg (MP) frågar Gusten Mårtensson om gator. När får gatorna hård
yta?
Gusten Mårtensson (C) svarar att han inte kan svara på en gång men om Michael
Öberg (MP) skickar över vilka gator det gäller så kan han ta reda på det.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Interpellation till utbildningsnämndens
ordförande Tomas Harrysson (C) om
värdegrundsarbetet i skolan
Ärendenummer KS 2022/16

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-05-13 in en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Thomas Harrysson (C) om värdegrundsarbetet
i skolan. I interpellationen ställdes följande frågor:
-

Hur ser värdegrundsarbetet för elever i Älmhult ut?
Hur ser värdegrundsarbetet för skolanställda i Älmhult ut?
Förekommer hatbrott i våra skolor och i så fall hur utbrett är det?
Vilka åtgärder har du som ordförande i utbildningsnämnden vidtagit för att
minska kränkningarna på våra skolor?

Thomas Harrysson (C) lämnade 2022-05-29 följande svar:
”Artikeln som Eva refererar till handlade om antalet anmälda incidenter till
arbetsmiljöverket.
Antalet anmälningar från Älmhults kommun var ungefär sju per år under en
sjuårsperiod. Alltså även under åren som utbildningsnämnden hade en
socialdemokratisk ordförande. Med tanke på att vi har drygt 1000 anställda inom
utbildningsförvaltningen så tycker inte jag att antalet anmälda fall sticker ut. Jag
tycker det är bra att avvikelser och tillbud anmäls så det ges en chans att
dokumenteras, utredas och åtgärdas. Jag tror ärligt talat inte att det ens i Älmhult
är allt som borde generera en anmälning till arbetsmiljöverket som i verkligheten
anmäls. Detta gäller i ännu högre grad övriga kommuner i Kronoberg där
mörkertalet torde vara ännu högre.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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I utbildningsnämndens verksamhet går ca 1000 barn i förskola, ca 2500 elever i
grundskola, ca 500 elever i gymnasiet samt ca 500 i vuxenutbildningens olika
verksamheter. Utöver detta finns drygt 1000 personer som jobbar i våra skolor.
Att olika former av konflikter uppstår i en grupp på runt 5500 personer som
träffas varje dag i våra skolor är tyvärr oundvikligt.
Utbildningsnämnens utskott får varje månad en rapport om de anmälningar till
huvudmannen som gjorts. Främst genom ett system som heter ”Stella” där
anmälda kränkningar m.m. redovisas. Utskottet granskar och säkerställer så
rapporteringssystemet fungerar. Att de kränkningar och diskrimineringar som
dessvärre uppstår så är det av yttersta vikt att ärendena rapporteras, utreds och
följs upp. Att det är många anmälningar kan tolkas både som något positivt och
som negativt. Att incidenter anmäls visar att värdegrundsarbetet fungerar och att
nödvändig dokumentation finns tillgänglig vid behov av fördjupad utredning.
Precis som det stod i artikeln så känner jag mig trygg med de insatser som görs.
Givetvis önskar jag att ingen elev skall uppleva sig kränkt eller diskriminerad
men jag tycker inte situationen är alarmerande. Vi har bra värden i vår årliga
trivsel- och trygghetsmätning (skoltempen) och arbetet med att öka tryggheten
fortsätter i våra skolor varje dag.
Eva skriver att det i kommunens medarbetarenkät framkom att många av våra
anställda utsatts för hot och våld. Detta är något av ett mysterium då i princip
ingen sådan incident har anmälts trots att en stor andel av vår personal säger att
de har blivit utsatta. Åtgärder har vidtagits och personal
uppmanas att anmäla varje incident då ingen medarbetare skall behöva känna sig
hotad eller fysiskt angripen. Här har vi nolltolerans. Denna frågar visar om något
vikten av att alla incidenter anmäls, dokumenteras och utreds. En anmälan är
första steget till att man kan komma till rätta med ett problem.
Här är svar på de frågor Eva ställer (i något omkastad ordning)
-Förekommer hatbrott i våra skolor?
Nämnden har vid något tillfälle diskuterat frågan och det vore naivt att säga att
det inte förekommer. Dock inte på något sätt utbrett enligt den information som
jag och utbildningsnämnden fått.
-Vilka åtgärder har du som ordförande i utbildningsnämnden vidtagit för att
minska kränkningarna på våra skolor?
Jag har varit ordförande sen i november så det vore nog att förhäva sig att påstå
att jag hunnit förändra något på djupet. Jag fokuserar på att fullfölja och stötta de
insatser som redan är sjösatta där det systematiska kvalitetsarbetet är det allra
viktigaste. Värdegrundsarbete och trygghet är inga isolerade frågor då det i
princip genomsyrar allt som görs i våra skolor varje dag. Trygghet och studiero
är nyckelfaktorer för att vi även skall öka måluppfyllelsen.
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-Hur ser värdegrundsarbetet ut för skolanställda i Älmhult ut
Se nedan
-Hur ser värdegrundsarbetet för elever i Älmhult ut?
Här har jag fått hjälp med svaret från utbildningsförvaltningen. Arbetet med hur
man uppför sig, enskilt och i grupp genomsyrar egentligen allt som görs i våra
skolor och förskolor.
Systematiskt utvecklingsarbete
Skolorna har många sätt att följa upp hur eleverna mår och utvecklas mot målen
inom värdegrunds- och demokratiuppdraget. I det vardagliga arbetet finns
personalen nära eleverna och observerar det som händer och samtalar med dem.
I samtliga skolor genomförs trygghetsvandringar tillsammans med
elevrepresentanter för att identifiera platser som kan upplevas som otrygga. Ett
annat sätt att följa upp hur eleverna uppfattar sin situation är via Skoltempen, en
enkät som varje år går ut till samtliga elever i våra skolor, med frågor om bland
annat trivsel och trygghet, men även stöd och hjälp, inflytande och delaktighet
samt krav och stress. Både enkäten, trygghetsvandringarna och de vardagliga
mötena med eleverna ger personalen och ledningen värdefull information om
vad som fungerar riktigt bra och vad som behöver utvecklas.
Organisation
Samtliga skolor har ett team som arbetar systematiskt för att stärka tryggheten
och trivseln för eleverna. De kallas för Trygghetsteam eller
Likabehandlingsteam. Alla har även en plan att följa för det värdegrundande
arbetet. Den kan ha olika benämning, vanligtvis kallas det för att man har ett
psykosocialt årshjul med olika teman under året för de olika årskurserna. Dessa
teman kan t ex vara:
trygga grupper, likheter-olikheter, kärlek, etik och moral. Det handlar om allas
lika värde och rättigheter, att kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering inte är accepterat och syftar till att skapa trygga grupper. I detta
arbete samarbetar personal ur elevhälsan, till exempel kurator och skolsköterska,
med lärare och elever. På de skolor där det finns social mentor, elevcoach eller
liknande funktion har de också en framträdande roll i både planering och
utförande.
Olika insatser och strategier
Olika insatser och strategier
Kooperativa lärandet
Flera skolor jobbar med kooperativa strategier som tränar eleverna att vara
tillsammans. Eleverna får dela med sig av kunskap och känna att de behöver
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varandra vilket bidrar till trygghet. Det kooperativa arbetssättet är även ett sätt
att variera undervisningen med lite mer aktiva inslag där fler elever kommer till
tals. Eleverna uttrycker att de tycker att det är roligt och lärorikt att jobba
tillsammans vilket bidrar till trivsel. Även studieron ökar med hjälp av det
kooperativa arbetet. Eleverna hjälper varandra och blir mer självständiga i sitt
arbete vilket gör att pedagogerna kan ägna mer tid till de som behöver det.
Schemalagt värdegrundsarbete
Alla skolor arbetar aktivt med att eleverna ska må bra i skola, trivas och uppleva
studiero. Flera klasser jobbar med olika gruppstärkande övningar som EQ,
”Bygg din grupp trygg” och ”Gnissel i klassrummet”. I detta arbeta finns det en
möjlighet att upptäcka elever som inte trivs i skolan genom till exempel samtal
och diskussioner. Gruppen byggs upp vilket gör att eleverna känner en större
trygghet och får en större förståelse för varandra.
Trygghetsskapande åtgärder
Det finns ett tydligt förebyggande arbete på skolorna som hela tiden är aktivt t
ex. rastvaktsscheman och vuxennärvaro i kapprum och på väg till matsal där
flera skolor har identifierat kränkningar, närvaro av vuxna eliminerar riskerna
för att kränkningar inträffar.
I flera skolor finns möjlighet att ta upp saker/händelser med all personal på
konferenstid – detta bidrar till ökas samsyn och samarbete inom och mellan
olika arbetslag. Det är viktigt att alla har samma förhållningssätt och bemötande,
håller samma regler.
Eleverna är i samtliga skolor delaktiga vid framtagandet av regler och
uppdatering av regler. Det gör att det blir lättare för dem att förstå och följa
reglerna.
Fem av kommunens grundskolor har under nuvarande läsår infört återkommande
rastaktiviteter genom att delta i Trivselledarprogrammet. Rastaktiviteter
kopplade till Trivselledarprogrammet leds av elever med stöd av vuxna.
Projektet stöds av medel från IKEA och bidrar till ökad fysisk aktivitet och
social gemenskap för eleverna på rasterna. Forskning visar att fysisk rörelse
bidrar till bättre förutsättningar för koncentration och inlärning. Den sociala
gemenskapen och styrda lekar bidrar till en ökad trygghet på rasten och mindre
konflikter. Flera skolor har utöver Trivselledarprogrammet även rastaktiviteter
som leds av vuxna.
Utbildning
Skolverkets utbildningsmoduler ”Att främja likabehandling” har använts och
används för utbildning av personal på några skolor. Arbetet med modulerna har
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löpt över två läsår och bidrar till ökad kunskap och samsyn i förhållningssätt och
metoder.”

Beslutsunderlag
• Interpellation daterad 2022-05-13
• Interpellationssvar daterad 2022-05-29

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad och
finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
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