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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Eva Ballovarre (S)
Pontus Haglund (M)
Gusten Mårtensson (C)
Stefan Jönsson (S)
Jeanette Schölin (SD)
Jakob Willborg (M)
Monica Haider (S), ordförande
Marie Olofsson (C)
Lars Ingvert (S)
Paul Gunnarsson (SD)
Dan Blixt (M)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Helen Bengtsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Thomas Harrysson (C)
Irene Svensson (S)
Soili Lång Söderberg (M)
Thomas Johansson (S)
Jessica Wihlborg (C)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Marie Rosenquist (M)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Anders Borg (S)
Michael Öberg (MP)
Morgan Svensson (M)
Birgitta Bengtsson (S)
Predrag Jankovic (V)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Elvis Husic (S)
Claudia Swanson (SD)
Bengt Adolfsson (M)
Monica Nilsson (S)
Yvonne Jonsson (C)
Anton Härder (S)
Eddie Smejer (M)
Andreas Olofsson (SD)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tjänstgörande ersättare
Tomas Simonsson (M) ers: Annette Ljunggren (M)
Kent Ballovarre (S) ers: Patricia Schooner (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Claes Lindahl (C)
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 148 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Eva Ballovarre (S) och Pontus Haglund (M) att justera protokollet
jämte ordföranden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 149 Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Stryka ärende 7, 8, 9 från ärendelistan. I övrigt fastställs dagordningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Monica Haider (S) yrkar att kommunfullmäktige stryker ärende 7, 8 och 9
gällande val av kommunfullmäktiges presidie.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Monica
Haiders (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 150 Kalendarium
Information
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 151 Kommunchefen presenterar
kommunorganisationen
Information
Kommunchef Susann Pettersson fått förhinder så istället informerar
nämndsekreterare Christoffer Mowide om Älmhults kommunorganisation.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 155 Information om kommunfullmäktiges
arbetsordning
Information
Nämndsekreterare Christoffer Mowide informerar om innehåll i fullmäktiges
arbetsordning senast reviderad av kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

10

Sammanträdesprotokoll
2022-10-31

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 153 Val av kommunfullmäktiges valberedning
Ärendenummer KS 2022/212

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som valberedning för
mandatperioden 2022-2026:
Ledamöter

Marie Olofsson (C)
Morgan Svensson (M)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ersättare

Gusten Mårtensson (C)
Jakob Willborg (M)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Håkan Pettersson (S)
Predrag Jankovic (V)
Jamil Ahmad Nazar (MP)
Claudia Swanson (SD)
2. Kommunfullmäktige utser Kristina Spjut Sahlberg (S) till uppdraget som
ordförande för kommunfullmäktiges valberedning och Morgan Svensson (M)
till uppdraget som vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden. Bland ledamöterna väljer
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid
som de har valts att vara ledamöter.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Thomas Harrysson (C) nominerar Marie Olofsson (C) till uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Gusten Mårtensson (C) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Pontus Haglund (M) nominerar Morgan Svensson (M) till uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Jakob Willborg (M) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Karl-Henrik Wallerstein (KD) nominerar Gun-Britt Cedergren (KD) till
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Karl-Henrik
Wallerstein (KD) till uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Jeanette Schölin (SD) nominerar Gull-Britt Tranvik (SD) till uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Claudia Swanson (SD) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Håkan Pettersson (S) nominerar Kristina Spjut Sahlberg (S) till uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Håkan Pettersson (S) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Predrag Jankovic (V) nominerar Ulla-Britt Andreasson (V) till uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och Predrag Jankovic (V) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Michael Öberg (MP) nominerar Michael Öberg (MP) till uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktiges valberedning och Jamil Ahmad Nazar (MP) till uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Helen Bengtsson (S) nominerar Kristina Spjut Sahlberg (S) till uppdraget som
ordförande för kommunfullmäktiges valberedning.
Pontus Haglund (M) nominerar Morgan Svensson (M) till uppdraget som vice
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
Beslutsgång 1
Ordförande konstaterar att 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare har nominerats.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
nomineringarna och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Kristina Spjut Sahlberg (S)
till ordförande och Morgan Svensson (M) till vice ordförande för
kommunfullmäktiges valberedning och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
Kanslienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-10-31

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 154 Förlängning av kommunstyrelsens
mandatperiod
Ärendenummer KS 2022/213

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från
2018-10-29, § 211.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till det
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 192
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25

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
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 155 Delårsrapport augusti 2022
kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022/185

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2022
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport augusti 2022 för
kommunfullmäktige. Prognosen visar ett överdrag mot budget på -108 tkr.
Prognosen baseras på arvode i nivå med föregående år och att mandatperiodens
kvarvarande studiestödsmedel betalas ut till partierna under 2022 samt den extra
kostnaden för webb-sändningar även i år.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 164, och föreslog att
kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 164
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 108
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
• Delårsrapport augusti 2022 Kommunfullmäktige

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
Ekonomiavdelningen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 156 Delårsrapport augusti 2022
kommunövergripande
Ärendenummer KS 2022/185

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsrapport per augusti 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport augusti 2022. Delårsrapporten syftar till att, genom en
förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om prognos för helår 2022,
med fokus på ekonomi och även resultatmål. Revisorerna granskar översiktligt
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande.
Uppföljningen per augusti 2022 visar på följande:
• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 48 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 41 miljoner kronor som framför allt
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.
• Investeringsprognosen visar på en investeringsnivå på drygt 220 miljoner
kronor. Det är en lägre nivå jämfört med planerade investeringar. Det beror
framför allt på att nytt högstadium vid Linnéskolan är framflyttad ett år och
beräknas bli färdigställd under år 2024.
• Älmhults kommun bedöms uppfylla de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.
• Den samlade bedömningen för kommunen som helhet visar att av de tio
resultatmålen är det fyra som bedöms uppnås, fyra som bedöms delvis uppnås
och två som bedöms inte uppnås. De två mål som bedöms inte uppfyllas är
alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling
samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
• Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 165, och föreslog att
kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 165
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10
• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-11
• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 95
• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 142
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 183
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-27, § 61
• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-09-19, § 84
• Gemensamma nämnden för familjerätts beslut 2022-09-12, § 59
• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2022-10-06, § 30
• Älmhults Terminal AB:s beslut 2022-09-22, § 5
• Elmen AB:s beslut 2022-09-28, § 4
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-09-16, § 46
• Tekniska nämndens beslut 2022-10-11, § 89
• Älmhultsbostäder AB:s styrelseprotokoll 2022-10-27

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
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder
Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB
Elmen AB
Älmhults Terminal AB
Södra Smålands avfall och miljö AB
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 157 Finansiell rapport augusti 2022 kommunövergripande
Ärendenummer KS 2022/60

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner 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 per augusti och
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 166, och förslog
kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 166
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 109
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
• Finansiell rapport - per 31 augusti 2022

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
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att,
för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet).
2. Uppdrar åt utsett ägarombud Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att vid
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslaget.
3. Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans.
4. Uppdrar åt utsett ägarombud, Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslaget.
5. Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.
6. Uppdrar åt kommunens firmatecknare kommunalråd Gusten Mårtensson att
den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Älmhults kommuns räkning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Älmhults kommun nya möjligheter till
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 167, och föreslog
kommunfullmäktige besluta att godkänna att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt utsett ägarombud Gusten Mårtensson eller dennes
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022
rösta för förslaget. Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att
uppdra åt utsett ägarombud, Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att vid
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för
förslaget. Samt att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och
att uppdra åt kommunens firmatecknare kommunalråd Gusten Mårtensson att
den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Älmhults kommuns räkning.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 167
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 110
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01
• Skrivelsen Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram
Kommunassurans från den 13 juli 2022.
• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägardirektiv gällande
Kommunassurans
• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer
• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans
• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer

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
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159 Riktlinje för hållbart byggande
Ärendenummer KS 2022/182

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med 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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för hållbart
byggande.
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara,
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer.
Kommunstyrelsens beredde ärendet 2022-10-18, § 170, och föreslog att
kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för hållbart byggande.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 170
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11
• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande daterad 2022-10-11
• Bilaga till tjänsteskrivelse - barnrättsbaserat beslutsunderlag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Pontus Haglund (M) och Jeanette Schölin (SD) yrkar återremiss för riktlinjerna
med följande motivering:
5. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga
riktlinjer som omfattas av denna policy.
6. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta
riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande.
7. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna
måluppfyllelserna.
8. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1
Eva Ballovarre (S), Thomas Johansson (S), Marie Olofsson (C) och Michael
Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att
planen för hållbart byggande följs upp av kommunstyrelsen senast december
2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
till kommunstyrelsen med motivering enligt Pontus Haglund (M) och Jeanette
Schölins (SD) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att ärendet ska avgöras i dag
och NEJ för återremittering av ärendet.
LEDAMOT
Pontus Haglund (M)
Jakob Willborg (M)
Dan Blixt (M)
Tomas Simonsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Marie Rosenquist (M)
Morgan Svensson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Eddie Smejer (M)

JA

NEJ
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AVSTÅR

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gusten Mårtensson (C)
Marie Olofsson (C)
Thomas Harrysson (C)
Jessica Wihlborg (C)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva-Marie Ballovarre (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Irene Svensson (S)
Thomas Johansson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Anders Borg (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Elvis Husic (S)
Monika Nilsson (S)
Anton Härder (S)
Kent Ballovarre (S)
Karl-Bertil Bertilsson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Jeanette Schölin (SD)
Paul Gunnarsson (SD)
Mattias Nilsson (SD)
Carl Gustaf Hansson (SD)
Claudia Swanson (SD)
Andreas Olofsson (SD)
Monica Haider (S)
SAMMANSTÄLLT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25

16

0

Med 16 NEJ-röster mot 25 JA-röster finner ordförande att mer än en tredjedel av
de närvarande ledamöterna begär att ärendet ska återremitteras. Kravet i femte
kapitlet 50 § kommunallagen är därmed uppfyllt och ärendet ska därför
återemitteras.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ändringar av taxa, upprättad 2019-11-25 § 211,
enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”
daterad 2022-06-07.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med den 1 november
2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljö-och byggnämnden beslutade 2022-06-03, § 62, att föreslå
kommunfullmäktige antar ändringar av taxa enligt förslaget för ”Taxa för
prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag ändringar i ”taxa
för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet” är baserad på.
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-18, § 172, och ställde sig bakom
miljö och byggnämndens förslag till beslut med tillägget att kommunfullmäktige
beslutar att taxan gäller från och med den 1 november 2022.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2022-10-18, § 172
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 117
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 62
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
• Förslag på Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde daterad 2021-10-01

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar att beslutspunkt 1 ska lyda:
Kommunfullmäktige antar ändringar av taxa, upprättad 2019-11-25 § 211,
enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”
daterad 2022-06-07.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten
Mårtensson (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplan
med syfte att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete
mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld
mot kvinnor. I motionen föreslås följande:
• Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83,
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämndens behandlade förslag till svar
2022-08-24, § 135, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen i sin helhet. Socialnämnden uttryckte även en vilja att kommunen
använder begreppet våld i nära relationer i stället för mäns våld mot kvinnor i
arbetet framåt.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 173, och föreslog
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ger socialnämnden i uppdrag att ta
fram handlingsplan med syfte att ange inriktning och målsättning för
kommunkoncernens arbete mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat
våld och förtryck.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 173
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 118
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12
• Socialnämndens beslut 2022-08-24, § 135
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06
• Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S) daterad
2022-03-08

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 av kommunstyrelsen förslag
till beslut i sin nuvarande form och att beslutspunkt 2 istället ska lyda:
Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplan
med syfte att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete
mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Jakob Willborgs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2022/180

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av kommunstyrelsens
reglemente.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 73, att avskaffa kommunstyrelsens
personalutskott. Personalutskottets arbetsformer regleras i kommunstyrelsens
reglemente. Således krävs en revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 174, och förslog att
kommunfullmäktige antar förslag på revidering av kommunstyrelsens
reglemente.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2022-10-18, § 174
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 119
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09
• Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente daterad 2022-09-09

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
Kanslienheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej beslutade motioner,
oktober 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 8
motioner ej beretts färdigt, samtliga inom tidsram.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27, § 120
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14
• Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2022 daterad 2022-09-14

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

29

Sammanträdesprotokoll
2022-10-31

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 164 Meddelande till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022/17

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen noteras till protokollet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
• Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige
Älmhult

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 2022-10-31

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera redovisningen till
protokollet och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Enkla frågor
Ordförande frågar om det finns några enkla frågor som önskas ställas och finner
att inga frågor önskas ställas.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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