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Elin Nilsson (S) ers: Helen Bengtsson (S) 
Maria Andersson (S) ers: Stefan Jönsson (S) 
Helle Pedersen (V) ers: Ulla-Britt Andreasson (V) 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 38 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige utser Anton Härder (S) och Andreas Olofsson (SD) att 

justera protokollet jämte ordförande.  
_____ 
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Justerandes signaturer   
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§ 39 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 40 Kalendarium 
 

Information 
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium och 
fullmäktigepresidiets plan för vägledningsdebatter kring ärenden tidigt i 
beredningsprocessen som till exempel översiktsplanen och hållbarhetsarbetet. 
Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) föreslår den framtida 
miljöplanen som ett möjligt ämne för en av dessa vägledningsdebatter. 
_____ 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Information från HR informerar om 
fullmäktiges arbetsgivaresansvar 
 

Information Kommunfullmäktiges beslut 
HR-chef Anna Elmgren och HR-specialist Carolin Stjernqvist informerar om 
kommunfullmäktiges arbetsmiljöansvar. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, 
nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för hur kommunen 
uppträder som arbetsgivare. Politiker ansvarar för att ge förutsättningarna för 
arbetsmiljöarbetet samt se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten även om 
merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen. 
_____ 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 42 Val till representant och ersättare till Inera AB 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/48 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdrag som 

representantför Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026. 
2. Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) och Gusten Mårtensson (C) 

till uppdrag som ersättare för Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges valberedning har 2023-03-20, § 13, lagt fram förslag till 
val av representant och ersättare till Inera AB under 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2023-03-20, § 13 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Inera AB 
 

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Antagande av riktlinjer för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för hållbart byggande 

daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 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. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 

1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 
riktlinjer som omfattas av denna policy. 

2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 
riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 

3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 
måluppfyllelserna.  

4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-03-14, § 49, kommunfullmäktige att anta 
förslag till Riktlinjer för hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-03-14, § 49 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 21 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S), Jakob Willborg (M), Gusten Mårtensson (C) och Marie 
Olofsson (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 fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Antagande av taxa för laddstolpar 
Ärendenummer KS 2023/47 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut avgift för laddning vid publika 

kommunala laddstolpar. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för laddningen ska vara 6,00 

kronor per kilowattimme. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-03-14, § 54, kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med tekniska nämndens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-03-14, § 54 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 27 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från Konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 

 

12



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S), Jakob Willborg (M), Michael Öberg (MP), Gusten 
Mårtensson (C) och Pontus Haglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 45 Svar på motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion om ett klimat politiskt ramverk i Älmhults kommun då de anser att 
starkare klimatomställning krävs. Kommunstyrelsen föreslår 2023-03-14, § 50, 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till innehållet i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-03-14, § 50 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträde  
Eva Ballovarre (S) och Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Michael Öberg (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionens att-sats 
1 samt anse att-sats 2 och 3 besvarad med hänvisning till kommunlednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öbergs (MP) yrkande.  
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Motionären 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Årsanalys för kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner Årsanalys 2022 för kommunfullmäktige 

daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsanalys för 2022 gällande 
kommunfullmäktige. Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto 
+147 tusen kronor vilket förklaras av något högre personalkostnader respektive 
lägre övriga kostnader jämfört med budget. 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-03-14, § 49, kommunfullmäktige att godkänna 
årsanalysen 2022 för kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-03-14, § 53 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 26 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 för kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Justering av investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar om justerad investeringsbudget för år 2023 

enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr daterat 2023-02-20. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Kommunstyrelsen föreslår 2023-03-14, § 51, kommunfullmäktige att 
investeringsbudgeten för år 2023 ska justeras med totalt 20 675 tkr och därmed 
uppgå till 355 915 tusen kronor totalt.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-03-14, § 51 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 24 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Förslag till justerad investeringsbudget 2023 daterad 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 182 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, § 15 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-12-19, § 138 

• Socialnämndens beslut 2022-12-21, § 194 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 4 

• Utbildningsnämndens beslut 2023-02-01 § 16 

• Tekniska nämndens beslut 2023-03-01, § 16 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2023/23 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Helena Akilisson (SD) 
daterat 2023-03-09 

2. Kommunrevisionens granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 
och försörjningsstöd med yttrande från socialnämnden  

3. Kommunrevisionens granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan med yttrande från utbildningsnämnden   

4. Kommunrevisionens granskning av måltidsverksamheten med yttranden 
från kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

5. Kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande 
till LOU med yttrande från kommunstyrelsen  

 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 2023-03-27 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga ärendet till handlingarna 
och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2023-03-27 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande Stefan Jönsson (S) gällande trygghet 
för förskoleplats inom barnets närområde från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2023/84 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) inkom 2023-03-14 med en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande tryggheten för 
förskoleplats inom barnets närområde. I interpellationen anförs följande: 
”Jag undrar om tillgången på plats för förskolebarn i Älmhults tätort. Idag så får 
många barn vänta på plats till i de kommunala förskolorna. Medan det finns 
platser på den privata förskolan Norlandia. 
Närhet till förskolan är en viktig grundtrygghet för många små barn. Hur ser du 
på att barn tvingas vara på en förskola långt från sitt närområde? Kommunen 
riskerar att inte kunna erbjuda platser enligt skollagen om barn kan placeras 
orimligt långt ifrån hemmet eller tvingas börja på en förskola för att sedan flytta 
till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för barnen. Föräldrar kan också 
tvingas ta sina barn till förskolor långt bort från hem och arbete, vilket kan få 
konsekvenser för en trafiksäker och barnvänlig miljö. Trafiksitutionen blir 
riskfylld vid hämtning och lämning vid förskolor och skolor. Därtill finns 
barnfamiljer som har svårt att ta sig när kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. 
Det är en grundtrygghet att små barn ska ha nära till sin förskola. Förskolor ska 
finnas i närheten där barnen bor vilket ger trygghet. Kommunen bör se över så 
närhetsprincipen gäller i första hand när det gäller valet av förskola. I Älmhults 
kommun har vi av tradition förskolor i så väl Älmhults tätort som på de mindre 
orterna. Det är viktigt med en trygg uppväxt för våra minsta barn. 
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Därför vill jag ställa följande frågor till ansvarig politiker: 

• Hur ser planen ut för att möta behovet av trygga förskoleplatser i barnets 
närområde? Utbyggnad? 

• Varför behöver det vara längre väntetider till en kommunal förskola än 
privata? 

• Hur ser tillgången ut på platser till förskola i barnets närmiljö? 

• Garanteras 15-timmarsbarnen plats på förskolan i dess närmiljö?” 
 

Utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) inkom 2023-03-24 med 
följande svar:  
”Barnen är de viktigaste människorna i världen. De är vår framtid. De ska därför 
ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till starka, kreativa och positiva 
vuxna med stor tilltro till sig själva och till samhället. Älmhults kommun ska ha 
en väl fungerande skola och förskola, med hög kvalitet i alla delar av 
verksamheten. Förskoleplats ska erbjudas där barnen finns. En verksamhet som 
skapar en bra grund för ett friskt och hållbart liv. 
Hur ser planen ut för att möta behovet av trygga förskoleplatser i barnet 
närområde? Utbyggnad? 
Det är en av våra största utmaningar just när det gäller förskolan, eftersom vi 
inte på förhand vet var flest barn i behov av förskola kommer att födas. Att 
garantera att det alltid finns lediga förskoleplatser i närheten av hemmet, skulle 
innebära att vi skulle behöva ha tomma platser på alla förskolor för eventuella 
kommande behov. Det skulle generera höga kostnader. Dessa pengar är bättre 
använda i verksamheten. 
Varför behöver det vara längre väntetider till en kommunal förskola än 
privata? 
Det finns ingen inbyggd väntetid för att en förskola är kommunal. Just nu är det 
så att fler vill ha kommunala förskolor. Vi ser det som ett tecken på att vi har bra 
verksamhet i egen regi. 
Hur ser tillgången ut på platser till förskola i barnets närmiljö? 
Tillgången på platser i närmiljön är mycket god i Älmhult jämfört med många 
andra kommuner, där man satsat på få stora förskolor. Det är generellt så att det 
är god tillgång på platser inför höstens placeringar, medan det är betydligt 
svårare att tillgodose plats inför placeringarna som görs inför vårterminen. Alla 
som inte har fått önskad plats under våren har möjlighet att ställa sig i 
omplaceringskö inför höstterminen. 
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Garanteras 15-timmarsbarnen plats på förskolan i dess närmiljö? 
Det är en definitionsfråga vad som menas med närmiljö. I tätorten Älmhult är 
det några (mindre än fem) barn som inte fått sitt förstahandsval och på så vis fått 
en längre sträcka till sin förskola. Barnen garanteras plats på förskola. 
Älmhults kommun har aldrig varit nära att inte kunna uppfylla skollagens krav 
på tillgång till förskola. Det finns ingen regel i skollagen hur långt avstånd man 
kan ha till sin förskola, så länge den ligger i samma kommun. Däremot finns det 
en bred politisk samsyn i att förskolorna ska finnas nära barnen finns.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar daterad 2023-03-22 

• Interpellation daterad 2023-03-10  
 

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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§ 50 Interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande Stefan Jönsson (S) gällande låga 
skolresultat på grundskolor i Älmhult från Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2023/84 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) inkom 2023-03-14 med en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande låga skolresultat 
på grundskolor i Älmhult. I interpellationen anförs följande: 
”Dåliga skolresultat och ojämlikhet vill jag lyfta till debatt i 
kommunfullmäktige. Resultaten på vissa skolor gör mig oroad för barn och 
ungdomars situation i kommunen. Flera barn och unga i Älmhult mår psykiskt 
dåligt med dåliga skolresultat som följd.  
Miljöpartiet de Gröna har under många år lyft kommunens utmaningar när det 
kommer till skolans kunskapsuppdrag, resultaten i skolan, skolbiblioteken och 
elevhälsans roll. Nu vill vi veta vad Älmhults kommun har för konkreta åtgärder 
för att stötta grundskolor med dåliga resultat. För oss är det viktigt att 
förutsättningar ges för ökad jämlikhet och trygghet. Alla elever ska prestera, 
utvecklas och må bra i skolan. 
Därför vill jag fråga politiskt ansvarig i utbildningsnämnden om det ojämlika 
resultatet mellan grundskolorna i Älmhults kommun. Det finns en påtaglig risk 
för ökad segregeringen i samhället, otydlig styrning av skolan och kanske det 
fria skolvalets konsekvens. 
Det har visat sig vara en stor skillnad mellan kommunens grundskolor hur bra 
sjätteklassarna klarar sina ämnen. Till exempel på Klöxhultsskolan gick 82 
procent av eleverna ut årskurs sex med fullständiga betyg. På Elmeskolan och 
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Gemöskolan var det bara 39 respektive 27 procent som klarade målen. En 
försämring har skett jämfört med föregående år.  
Kommunfullmäktige har yttersta ansvaret för skolan i kommunen. 

• Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarig ordförande: 

• Är det politiska styret nöjd med utvecklingen i Älmhults skolor? 

• Vilken slutsats drar du över skolresultaten försämrats och ojämlikheten 
mellan skolor? 

• Vilka insatser planeras för att vända resultaten?” 
 

Utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) inkom 2023-03-24 med 
följande svar:  
”Barnen är vår framtid och vi ska göra tidiga insatser för att skapa de bästa 
förutsättningarna för ett självständigt och hälsosamt liv. Varje barn ska få 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En trygg skolmiljö och 
personal med rätt kompetens ser vi som mycket viktigt. 
Vi vet också att en av Kronobergs största utmaningar är kompetensförsörjningen 
och den bästa vägen till jobb är en gymnasieutbildning. Idag är det för få elever 
som kommer in på gymnasiet och som fullföljer sin gymnasieutbildning – i hela 
Kronoberg. Här är det viktigt att vi jobbar med tidiga insatser så att eleverna 
klarar grundskolan och vidare gymnasiet – men också med matchning så att 
eleverna blir intresserade av gymnasieutbildningar som matchar näringslivets 
och offentliga sektorns behov. 
Är det politiska styret nöjd med utvecklingen i Älmhult skolor? 
Utvecklingen är överlag bra i våra f-6 skolor. Vi ser att vi tillhör de 25 % bästa 
skolorna på just f-6, enligt Kolada. Siffrorna interpellanten refererar till är enbart 
andelen elever med fullständiga betyg. Om vi tittar på enskilda ämnen som 
påverkar dessa siffror negativt kan vi till exempel lyfta fram att enbart 44 % av 
eleverna som läser arabiska som modersmål klarar godkänt. Hela 22 % av de 
som inte klarar godkänt har i princip inte deltagit i undervisningen. Vidare är det 
en betydande andel elever som inte deltar i simundervisningen. Detta medför ett 
icke godkänt betyg i idrott och hälsa. 
Eleverna på Elmeskolan och Gemöskolan, har bäst utveckling när det gäller att 
få fullständiga betyg i åk 7 på Linnéskolan. 
Vilken slutsats drar du över skolresultaten försämrats och ojämlikheten 
mellan skolor? 
Jag ser inte att skolresultaten försämrats, utan tvärtom är de förbättrats för våra 
f-6 skolor, men de behöver bli ännu bättre. Det är också viktigt att jobba med 
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skillnaderna mellan våra skolor. Oavsett vilken skola en elev börjar på i Älmhult 
så ska det finnas goda förutsättningar att klara av utbildningen. Vi måste vara 
medveten om att skolresultaten speglar den bostadssegregation som finns i 
kommunen och det är hela kommunkoncernens ansvar att jobba med och skolans 
ansvar att minska konsekvenserna av detta. 
Vilka insatser planeras för att vända resultaten? 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Insatser är sedan länge igång för att ytterligare höja resultaten i våra 
grundskolor. För att nämna några har vi sedan något år tillbaka ett helt nytt sätt 
att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet, där fokus ligger på att åtgärder 
som genomförs ska ge resultat i klassrummet. 
Resursfördelningssystem 
Grundskolan har infört ett helt nytt resursfördelningssystem, som på ett helt 
annat sätt fördelar mer resurser till de skolor som bäst behöver det. Även 
fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola fördelas på ett sätt som tydligt 
gynnar de grundskolor som har störst behov. 
Långsiktighet 
Jag vill gärna lyfta att detta är långsiktiga åtgärder som kommer att ge resultat på 
sikt. Att förbättra skolresultat är ett arbete som tar tid, som behöver tålamod och 
som inte görs i en handvändning. Majoriteten är överens om att det ska finnas en 
långsiktig planering för en positiv kunskapsutveckling, ökande meritvärden och 
ökad behörighet i skolan – ”Samverkan för bästa skola” är ett bra exempel. 
Samverkan för bästa skola 
Vi har också tecknat avtal med Skolverket och inlett insatser för att lyfta 
resultaten bland annat på Elmeskolan och Gemöskolan, inom ramen för 
Samverkan för bästa skola. 
Personalen 
Utöver dessa konkreta insatser görs fortbildningsinsatser för personal, men även 
för att öka tillgången på speciallärare. 
Skolbibliotek 
Från och med i höst kommer vi att ha öppna och bemannade skolbibliotek på 
samtliga skolor i Älmhults kommun. Det är en insats som vi räknar med ska 
stimulera till en bättre läsinlärning. 
Sammantaget tycker vi att grundskolan i Älmhult har en god utveckling och att 
vi har insatser igång som vi är övertygade om att ska ge ytterligare förbättringar. 
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Avslutningsvis vill jag tacka interpellanten för som lyfter en högt prioriterad 
fråga och jag är nöjd över att kunna svara att kunskapsutvecklingen i 
grundskolan är positiv. Frågan kommer fortsätta vara högt upp på min agenda 
och vi kommer hårt med för att denna utveckling ska fortsätta. Ett långsiktigt 
politiskt arbete är en av delarna som skapat detta. 
Jag vill också rikta ett stort tack till all personal ute i våra verksamheter som 
varje dag gör sitt bästa för att våra elever ska skaffa sig en bra grund för ett 
hållbart liv, utan dem hade vi inte sett denna positiva utveckling.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar daterad 2023-03-22 

• Interpellation daterad 2023-03-10  
 

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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§ 51 Motion om uppdatering av kommunens 
detaljplaner från Älmhultsbygdens Moderater 
Ärendenummer KS 2023/85 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbygdens Moderater inkom 2023-03-15 med en motion gällande 
uppdatering av kommens detaljplaner. I motionen föreslås följande: 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under kalenderår 2023 ta 
fram tids- och kostnadskalkyl för genomgång/korrigering av samtliga 
detaljplaner som fastställts innan PBL 2010:900. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2023-03-13 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Enkla frågor 
För varje fråga har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas. 
 

Michael Öberg (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) 
om öppna bolagsstämmor. Varför är inte bolagsstämmorna för Älmhults 
kommuns kommunala bolag öppna för allmänheten? 
Eva Ballovarre (S) svarar att det är bolagstämmor imorgon, den 28 mars. Dessa 
har sällan gäster men att om det kommer någon från allmänheten som önskar 
närvara så kommer de att släppas in.  
 
Michael Öberg (MP) frågar utbildningsnämndens första vice ordförande Tomas 
Harrysson (C) om Internationella skolan. Skolinspektionen har nyligen granskat 
den internationella skolan i Älmhult. Har Älmhults kommun åtagit åtgärder 
utifrån deras föreläggande? 
Tomas Harrysson (C) svarar att man självklart har rättat sig efter vad 
Skolinspektionen sagt och de regelverk som gäller. 
 
Pontus Haglund (M) frågar kommunfullmäktiges presidium om kalendariet. 
Under kvällens möte att Hållbarhetsbokslutet som ska behandlas på kommande 
aprilsammanträde nämnt ett flertal gånger. Varför är inte ett så viktigt ärendet 
med i kommunfullmäktiges kalendariet? 
Kommunfullmäktiges ordförande Marie Olofsson (C) svarar att fullmäktiges 
arbetsordning inte tillåter att enkla frågor ställs till kommunfullmäktiges 
presidium men att man denna gång kan svara att Hållbarhetsbokslutet lagts till i 
kalendariet under sittande möte. 
 
Tomas Simonsson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) 
om musikinstrument. Utbildningsnämnden förslog våren 2022 kommunstyrelsen 
att besluta om försäljning eller omplacering av Haganässkolans flygel som idag 
är utlånad till en privat näringsidkare. Har det skett något sen i detta ärende? 
Eva Ballovarre (S) svarar att det inte skett enligt vad hon känner till men att hon 
kan undersöka saken. 
_____ 
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