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Kommunfullmäktige 2022-04-25
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30–20:55.
Paragrafer
80-95
Utses att justera
Jakob Willborg (M) och Lars Ingvert (S)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-05-05.
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Bo Mazetti-Nissen (M)

Justerande

____________________________________
Jakob Willborg (M) och Lars Ingvert (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-05-06

20222-05-28

Anslagstid

2022-05-07 – 2022-05-27
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Kommunledningsförvaltningen, plan 3,
kommunhuset

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

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

Tjänstemän
Amanda Olsson, sekreterare
Christina Utterström, ekonomichef, § 83

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärenden
Upprop
§ 80

Val av justerare

6

§ 81

Fastställande av dagordning

7

§ 82

Kalendarium

8
2022/36

§ 83

Årsredovisning 2021

9 - 12

§ 84

Allmänhetens frågestund om årsredovisning
2021

§ 85

Finansiell rapport för år 2021

2021/139

14

§ 86

Kommunövergripande uppföljning av intern
kontroll 2021

2020/101

15 - 16

§ 87

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkring AB

2022/63

17 - 18

§ 88

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS kvartal fyra 2021

2021/92

19 - 20

§ 89

Redovisning av ej färdigberedda motioner

2022/52

21 - 22

§ 90

Svar på motion om att förbättra relationen med
lokala näringslivet - Mikael Öberg (MP)

2020/124

23 - 24

§ 91

Enkla frågor

13

25

§ 92

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Gusten Mårtensson (C) gällande färdig
industrimark från Stefan Jönsson (S)

2022/16

§ 93

Motion om översyn av kommunens
vindkraftsplan från Michael Öberg (MP)

2022/84

30

§ 94

Motion om att utreda införandet av en
arbetsmarknadsnämnd från Lars Ingvert (S)
och Stefan Jönsson (S)

2022/94

31

§ 95

Fyllnadsval till uppdraget som vice ordförande
i gemensamma nämnden för familjerättsliga
frågor efter Berit Larsson (KD)

2022/89

32 - 33

26 - 29

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 80 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Jakob Willborg (M) och Lars Ingvert (S) att justera protokollet jämte
ordföranden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 81 Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Lägga till ärendet Fyllnadsval till uppdraget som vice ordförande i
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor efter Berit Larsson (KD). I
övrigt fastställs dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 82 Kalendarium
Information
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunfullmäktige

§ 83 Årsredovisning 2021
Ärendenummer KS 2022/36

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna kommunens årsredovisning 2021.

Reservation
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Eva Ballovarres (S)
tilläggsyrkande 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och
det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I
årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och
personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen
verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag. Resultatet för år 2021 blev 35
miljoner kronor.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen
och lämnar en särskild revisionsberättelse.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 75, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 75
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 42
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15
• Årsredovisning 2021 Älmhults kommun
• Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-04-25

Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S), Yvonne Jonsson (C), Michael
Öberg (MP) och Tomas Simonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Eva Ballovarre (S) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till
beslut:
1. Att en handlingsplan för säkrare prognoser arbetas fram under 2022.
2. Att inför bokslut 2023 ta fram förslag på hur arbetet enligt Agenda 2030 på
ett tydligt sätt kan redovisas.
3. Att all personal, inklusive personer inom daglig verksamhet, i Älmhults
kommun får en sommargåva som gynnar det lokala näringslivet.
4. Att alla ungdomar som sökt feriearbete hos Älmhults kommun erbjuds detta,
gärna med koppling till att arbeta med hållbarhet och biologisk mångfald. 23
av årets sökande fick ej någon plats.
5. Att samhällsföreningarna eller motsvarande tilldelas 50 000 kronor med
syfte att skapa trivsel och aktiviteter.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 1.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 2.
Yvonne Jonsson (C), Gusten Mårtensson (C) Tomas Simonsson (M) yrkar
avslag på Eva Ballovarres (S) samtliga tilläggsyrkande.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 1 och finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Votering begärs.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-04-25

Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag.
LEDAMOT
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenqvist (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)
Vidar Lundbäck (C)
Nusereta Kurtanvic Nilsson (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Hilda Ardash (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Silvia Lobos (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

JA

NEJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AVSTÅR

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

14

1
1
1
22

2

Med 22 nej-röster mot 14 ja röster och 2 som avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkande 1.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunfullmäktige

Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 2 och finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Beslutsgång 4
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 3-5 och finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandena.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 84 Allmänhetens frågestund om årsredovisning
2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige öppnar för allmänheten att ställa frågor till politiker och
tjänstemän om årsredovisningen för 2021. Ordförande frågar om det finns några
frågor som önskas ställas och finner att så inte är fallet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-04-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 85 Finansiell rapport för år 2021
Ärendenummer KS 2021/139

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 och delårsrapport augusti samt
helår per december och rapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 74
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 41
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11.
• Finansiell rapport 31 december 2021.

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 och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-04-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 86 Kommunövergripande uppföljning av intern
kontroll 2021
Ärendenummer KS 2020/101

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänner upprättad uppföljning och utvärdering av intern kontroll för
Älmhults kommun 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa en samlad utvärdering av den interna
kontrollen inom nämnderna och bolagen för kommunfullmäktige tillsammans
med årsbokslutet.
Kultur- och fritidsnämnden och gemensamma överförmyndarnämnden beslutade
om uppföljning av intern kontroll 2021 på respektive nämnds sammanträden i
mars 2022 och kunde därför inte utvärderas.
Bedömningen är att kommunens nämnder på det stora hela har en god process
för intern kontroll och följer kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan
för intern kontroll.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 76, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av
intern kontroll för Älmhults kommun 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 76
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 43
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-02-14 § 15
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner daterad
2022-02-07
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

• Socialnämndens beslut 2022-02-23 §23
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, socialnämnden daterad 2022-02-01
• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-01-24 § 2
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, miljö- och byggnämnden daterad
2022-01-17
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18 § 6
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen, daterad 2021-1204
• Tekniska nämndens beslut 2021-12-14 §129
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, tekniska nämnden daterad 2021-0930
• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-24 § 136
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, utbildningsnämnden daterad 202111-01

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder
Kommunens helägda bolag
Revisionen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 87 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkring AB
Ärendenummer KS 2022/63

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans enligt förslag från
Kommunassurans styrelse, beslutad 2022-03-10.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Älmhults kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Styrelsen i Kommunassurans har 2022-03-10 föreslagit årsstämman, 2022-0512, att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Justeringen av bolagsordningen
är huvudsakligen föranledd av följande skäl:
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av
mindre principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Älmhults kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Gusten
Mårtensson (C).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 78, och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans enligt
förslag från Kommunassurans styrelse, beslutad 2022-03-10.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 78
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 45
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15
• Kommunassurans förslag till bolagsordning, registrerad 2022-03-14
• Kommunassurans förslag till bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års
bolagsordning samt kommentarer, registrerad 2022-03-14

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-04-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 88 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS kvartal fyra 2021
Ärendenummer KS 2021/92

Kommunfullmäktiges beslut
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 4 år 2021 noteras 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 4
2021 (1 oktober – 31 december).
För kvartal 4 år 2021 redovisas 20 ej verkställda beslut.
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg 31 januari 2022.
Socialnämnden beslutade 2022-02-23, § 25 att lämna sammanställning av ej
verkställda beslut för kvartal 4 2021 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 79, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2021 noteras till protokollet.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 79
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 46
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07
• Socialnämndens beslut 2022-02-23, § 25
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02
• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2021 daterad 2022-02-02

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 89 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Ärendenummer KS 2022/52

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna redovisning av ej beslutade motioner, april 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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 7 motioner ej beretts färdigt, varav en motion har passerat
beredningstiden på ett år.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 80, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av ej beslutade motioner, april
2022.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 80
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-05, § 80
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07
• Redovisning av ej beslutade motioner, april 2022 daterad 2022-03-07
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Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande
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§ 90 Svar på motion om att förbättra relationen
med lokala näringslivet - Mikael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/124

Kommunfullmäktiges beslut
 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2020-10-22 in en motion om förbättrad relation
med det lokala näringslivet. I motionen lämnas följande yrkanden:
• Att följa upp och aktualitetspröva kommunens näringslivspolicy.
• Att arbeta fram en handlingsplan.
• Att det görs i dialog och samverkan med det lokala näringslivets aktörer.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 160, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade motionen vidare
till kommunsledningsförvaltningen för beredning 2020-12-15, § 281.
Utvecklingen av näringslivsarbetet pågår inom Älmhults kommun. Resurser har
omfördelats och samlats i avdelningen Service och Näringsliv för att bättre möta
behoven kring näringslivsfrågor. Flera nya servicefunktioner har startats, till
exempel företagslots. Kommunens näringslivssamordnare har som huvuduppgift
att föra en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika frågor. I
budgetbeslutet för år 2022 gavs ett flertal uppdrag till kommunstyrelsen
relaterade till näringslivsfrågorna. Planering för det fortsatt arbetet pågår och
med utförandet av givna uppdrag följer att näringslivspolicyn revideras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-04-05, § 81, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad utifrån
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 81
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 48
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15, § 281
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 160
• Motion om att förbättra relationen med det lokala näringslivet – Michael
Öberg (MP)

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Gusten Mårtensson (C) och Marie Olofsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Michael Öberg (MP)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 91 Enkla frågor
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att de får ställas:
Börje Tranvik (-) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas Simonsson
(M) om helgvandaliseringen av Haganässkolan. Har kultur- och fritidsnämnden
kommit till rätta med den helgvandalisering som skett på Haganässkolan?
Tomas Simonsson (M) svarar att det görs mycket men att han inte anser att
problemet rättat till sig ännu. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar tillsamman med
kommunens säkerhetsansvarige, utbildningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen för en gemensam problemställning och målbild.
Eva Ballovarre (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om
kommunens anhörigstöd. Vad erbjuder kommunen för stöd till dessa personer som
socialnämnden enligt socialtjänstlagen ska stötta?
Marie Rosenquist (M) svarar att man arbetar med anhörigstöd som ett arbetssätt hos
alla i verksamheten som möter anhöriga samt att man även ser över detta med
anledning av den nationella anhörigstrategin.
Eva Ballovarre (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) om
Paradisskolan. Kommer tidsplanen och budgeten att hålla?
Gusten Mårtensson (C) svarar att han är i samtal med tekniska förvaltningen som
ansvarar för bygget och att han för medlat till dem att det är viktigt att allt är färdigt
till höstterminen.
Michael Öberg (MP) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om
socialförvaltningens bemanningsenhet. Fungerar bemanningsenheten som den ska?
Marie Rosenquist (M) svarar att den är igång men ännu inte i full kapacitet utan att
de fortsatt arbetar med att etablera enheten.
Gull-Britt Tranvik (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson
(C) om näringslivet och affären i Liatorp. Varför kan inte kommunen tillgodose att
affären i Liatorp byggs ut?
Gusten Mårtensson (C) svarar att ICA-affären i Liatorp har beviljats ett bygglov
men att han inte är närmare insatt i ärendet.

_____
Justerandes signaturer
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§ 92 Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Gusten Mårtensson (C) gällande färdig
industrimark från Stefan Jönsson (S)
Ärendenummer KS 2022/16

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Stefan Jönsson (S) lämnade 2022-04-08 in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) angående färdigställd
industrimark. I interpellationen anförs följande:
”Färdig industrimark är något som diskuterats under många år i Älmhults
kommun. I samtal med företagare och företagares intresseorganisationer är det
något som ofta nämns för att öka chanserna att fler industrier vill etablera sig i
kommunen. Vi ser att flera av våra grannkommuner har arbetat aktivt med att ha
färdigställd industrimark inklusive infrastruktur. Detta skapar en attraktivitet och
möjliggör för företag att inom en snar framtid kunna etablera sig på orten.
Under kommunfullmäktiges sammanträde i mars månad nämndes behovet i
talarstolen och då kommenterade kommunstyrelsens ordförande det enligt nedan
skrivna citat:
”Industrimark finns, (…) kan jag glädja dig med, håller på att jobba med fler
industritomter också, om det intresset finns kan man ringa mig som intresserad
företagare eller planeringsenheten i kommunen så kan vi lösa det där.”
Med anledning av detta påstående önskar jag svar på följande:
• Var finns den färdiga industrimarken?
 Hur stor är den?
 Finns infrastrukturen färdig?
Justerandes signaturer
Ordförande
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 Kan vilket företag som helst etablera sig där?
 Från första kontakten med kommunen till dess företaget kan bygga upp sin
verksamhet – hur lång tid tar det?
• Var finns planerad industrimark?
 Hur lång tid tar det innan ett företag kan etablera sig och starta sin
verksamhet på den?”
Gusten Mårtensson (C) lämnade 2022-04-21 in följande svar:
”Jag träffar ofta företag för att höra vilka utvecklingsplaner som finns och vilka
olika typer av behov som uppstår kopplat till detta. Vi jobbar på flera sätt för att
så långt som möjligt tillgodogöra och möta de idéer som finns, bl.a. när det
gäller att ha färdiga detaljplaner, graden av exploatering som tillåts på olika
fastigheter, få snabba och tydliga besked på frågor kopplade till utbyggnation
eller nybyggnation (exempelvis via vår företagslots) etc.
Behoven hos företagen ser olika ut. Det gäller också industriföretag och behov
av industrimark. I vilken grad industrimark behöver ”färdigställas” varierar. Jag
träffar också de företag som föredrar att marken är mer eller mindre obehandlad
så att man kan köpa den ”rå” till ett rimligt pris och sedan förädla precis så som
verksamheten kräver.
När marken kan ses som ”färdig” varierar alltså.
Var finns den färdiga industrimarken?
Detaljplanerad industrimark färdig för exploatering finns på några olika
fastigheter, bl.a. i Älmhults tätort.
Exempelvis: Älmhult, kv Släggan (”bakom bilprovningen”), två tomter, en 36
000 kvm en ca 41 000 kvm. Del av Älmhult Froafälle 12:1 (”G:a
Slätthultsvägen”), 81 600 kvm. Del av Froafälle 2:1 (utmed Skånevägen), ca 4
000 kvm. Älmhult Frigg 1:7 (utmed Skånevägen), ca 3 000 kvm.
 Hur stor är den?
Se ovan.
 Finns infrastrukturen färdig?
Då marken ligger nära befintliga industriområden finns del av infrastrukturen i
närheten av områdena men även detta varierar. Del av Froafälle 2:1 och Frigg
1:7 ligger utmed befintlig väg. Inget av markområdena i tätorten är helt
”färdigberedda”.
 Kan vilket företag som helst etablera sig där?
Justerandes signaturer
Ordförande
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Varierar beroende på fastighet. Detaljplanerna tillåter allt ifrån tung industri till
lättare industri med inslag av viss handelsverksamhet.
 Från första kontakten med kommunen till dess företaget kan bygga upp sin
verksamhet – hur lång tid tar det?
Avtal om att sälja marken kan skrivas direkt om någon vill köpa.
Att ha en uppbyggd verksamhet beror självklart på vilken verksamhet som ska
etableras, vilka tillstånd som krävs, vilka bygglov som krävs. Bedömningen är
att mycket av markarbete etc kan färdigställas inom 6-10 månader. Kontaktar
man vår företagslots kan företagen få klara besked vad som gäller specifika idéer
och planer.
Även i några av våra mindre tätorter finns planlagd mark för industri. Bl.a. i
Eneryda och Liatorp kopplat till befintliga industriområden. Beroende på
verksamheternas behov varierar det hur lång tid etablering/utveckling tar.
Det har funnits förslag framtagna på att i större omfattning göra åtgärder på
industrifastigheterna som finns, exempelvis gräva ur, schakta massor etc. Detta
kostar givetvis pengar och om vi inte vet om marken går att sälja så blir det en
investering som riskerar att tränga undan andra behov. Vi har bakåt i tiden därför
valt att främst prioritera andra typer av investeringar än just detta.
Älmhults kommun har växt kraftigt sista 10 åren, ca 14 % befolkningsökning,
vilket tyder på att våra investerings- och exploateringsplaner varit lyckade. Antal
arbetstillfällen har också ökat och fortsätter att öka via expansion av befintliga
företag men också genom nystartade företag. År 2021 startades mer än 80 nya
företag i kommunen.
Var finns planerad industrimark?
Vi har i översiktsplanen pekat ut områden lämpliga för industrimark.
Detaljplanering pågår i olika områden för bl.a. mer industrimark. Exempelvis
Älmhult Froafälle 12:1 (Söder om Ikea Components, utmed väg 23) på 250 000
kvm.
 Hur lång tid tar det innan ett företag kan etablera sig och starta sin
verksamhet på den?
Planen för just Froafälle 12:1 bedöms skickas ut på samråd under 2022 och
bedöms kunna antas årsskiftet 2022/2023. Därefter bedömt 6-10 månader
beroende på verksamhet.
Efterfrågan på mark i Älmhults kommun är generellt hög. Framför allt vad gäller
bostadsmark i olika former men även verksamhetsmark. Därför är det glädjande
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att vi nu planerar och färdigställer ny mark för dessa ändamål i bl.a. Venaområdet och Furulundsområdet samt i några av våra mindre orter.
Tack vare långsiktiga planer och satsningar under flera år kan Älmhults kommun
nu också finansiera exploateringen i högre grad med försäljningen av mark då vi
kan ta ut mer rimliga priser vid försäljning. Detta kan förhoppningsvis bidra till
ytterligare exploateringar framöver med olika ändamål, till exempel
industrimark.
Alla företag som vill etablera och/eller utveckla verksamhet är mer än välkomna
att höra av sig så att vi kan möta deras behov i Älmhults kommun.”

Beslutsunderlag
• Interpellationssvar daterad 2022-04-21
• Interpellation daterad 2022-04-08

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 interpellationen besvarad
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
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§ 93 Motion om översyn av kommunens
vindkraftsplan från Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2022/84

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-28 in en motion om översyn av
kommunens vindkraftsplan. I motionen föreslås följande:
• Att aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults kommuns
vindkraftsplan.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2022-03-17

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 94 Motion om att utreda införandet av en
arbetsmarknadsnämnd från Lars Ingvert (S) och
Stefan Jönsson (S)
Ärendenummer KS 2022/94

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) lämnade 2022-04-12 in en motion om att
utreda införandet av en arbetsmarknadsnämnd. I motionen föreslås följande:
• Att vi utreder möjligheten att skapa en arbetsmarknadsnämnd.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2022-04-12

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 95 Fyllnadsval till uppdraget som vice
ordförande i gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor efter Berit Larsson (KD)
Ärendenummer KS 2022/89

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Jane Holmström Björkman (KD) till uppdraget som vice ordförande i
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor efter Berit Larsson (KD).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors reglemente fastställer att vice
ordförande väljs av kommunfullmäktige i Älmhults kommun bland ordinarie
ledamöter från övriga kommuner. Kommunfullmäktige i Markaryds kommun
har 2022-03-28, § 25 nominerat Jane Holmström Björkman (KD) till uppdraget
som vice ordförande i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktige i Markaryds kommuns beslut 2022-03-28, § 25

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Jane Holmström Björkman
(KD) till uppdraget som vice ordförande i gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor efter Berit Larsson (KD) och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
För kännedom
Jane Holmström Björkman (KD)
Markaryds kommun
Ljungby kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare
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