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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Eva Ballovarre (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Sonja Emilsson (M) 
Börje Tranvik (-) 
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande 
Stefan Jönsson (S) 
Marie Olofsson (C) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Lars Ingvert (S) 
Tomas Simonsson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
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) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Predrag Jankovic (V) 
Anton Härder (S) 
Anders Mårtensson (C) 
Daniel Stenvall (M) 
John-Arne Sandström (C) 
Håkan Pettersson (S) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Dan Blixt (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Danielsson (M) ers: Inga Karlsson (M) 
Roland Johansson (M) ers: Tord Åkesson (M) 
Silvia Lobos (S) ers: Ann Johansson (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Britta Croona (S) ers: Monica Haider (S) 
Claes Lindahl (C) ers: Elizabeth Peltola (C) 
 
Tjänstemän 
Amanda Olsson, sekreterare 
Stina Ramberg Fälth, servicechef, §§ 110-115 
Charlotta Gustafsson, rektor på Ryfors skola, §§ 110-114 
Evelina Johansson, förskolelärare på Ryfors skola, §§ 110-114 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 110 Val av justerare 

 

6 
§ 111 Fastställande av dagordning 

 

7 
§ 112 Kalendarium 

 

8 
§ 113 Årets arbetsplats 2021 

2022/92 

9 
§ 114 Information om servicemätning 

 

10 
§ 115 Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor 

från Jeanette Schölin (SD) 

 

11 

§ 116 Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund i Älmhult 

2020/112 

12 - 14 

§ 117 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 

2021/173 

15 - 18 

§ 118 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 

2022/108 

19 - 21 

§ 119 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
2021/240 

22 - 25 
§ 120 Svar på motion om strategiskt arbete mot 

arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 

2022/47 

26 - 29 

§ 121 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan - Michael Öberg (MP) 

2022/84 

30 - 31 

§ 122 Interpellation till kommunstyrelsens första vice 
ordförande Sonja Emilsson (M) om 
näringslivsklimatet i kommunen från Eva 
Ballovarre (S) 

2022/16 

32 - 35 

§ 123 Motion - Utveckla Älmhults friluftsliv från Eva 
Ballovarre (S) och Anton Härder (S) 

2022/118 

36 

§ 124 Enkla frågor 
 

37 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 110 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Harrysson (C) och Stefan Jönsson (S) att justera protokollet 

jämte ordföranden. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Lägga till ärenden Information om servicemätning och Avsägelse från 

uppdrag som kommunrevisor från Jeanette Schölin (SD) till 
föredragningslistan. I övrigt fastställs dagordningen. 

_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Kalendarium 
 

Information  
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 113 Årets arbetsplats 2021 
Ärendenummer KS 2022/92 
 

Information  
Kommunstyrelsen har utsett årets arbetsplats. Utmärkelsen delas ut till en 
verksamhet som på ett fokuserat och medvetet sätt arbetar för att vara en socialt, 
ekonomisk och ekologiskt hållbar arbetsplats. För år 2021 har Ryfors skola 
vunnit priset och får motta en check om 10 000 kronor att använda för en 
gruppaktivitet.  
Ryfors skola är en grundskola med cirka 100 elever som med en positiv 
inställning, framåtanda och öppenhet samt ett tillitsbaserat och 
utvecklingsorienterat ledarskap lyckats skapa en arbetsplats och skola där både 
medarbetare och elever trivs och utvecklas. 
Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar checken till rektor Charlotta 
Gustafsson och tackar hela Ryfors skola för deras goda arbete med hopp om att 
priset ska komma väl till pass. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 114 Information om servicemätning 
 

Information 
Servicechef Stina Ramberg Fälth informerar om resultat av genomförd 
servicemätning som visar hur invånarna upplever kommunens bemötande, 
tydlighet och enkelhet via telefon och e-post. Mellan mars och maj har Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) mätt servicenivån i flera av Sveriges kommuner. 
Bland de 63 deltagande kommunerna placerar sig Älmhults kommun på plats två 
i kategorin Enkelhet och på plats fyra i kategorin Bemötande. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 115 Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor 
från Jeanette Schölin (SD) 
Ärendenummer KS 2022/39 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Jeanette Schölin (SD) från uppdrag som kommunrevisor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Jeanette Schölin (SD) lämnade 2022-06-14 in en avsägelse från uppdrag som 
lekmannarevisor i kommunenens revisionsnämnd till kommunfullmäktiges möte 
den 20 juni 2022.  
Kommunfullmäktige har att entlediga Jeanette Schölin (SD) från uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-06-14  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Jeanette Schölin (SD) 
från uppdrag som kommunrevisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Jeanette Schölin (SD)  
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 116 Antagande av detaljplan för del av Äskya 
1:27 m.fl., Furulund i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/112 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults 

kommun enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
2. Anta att strategisk miljöbedömning inte behöver upprättas för del av Äskya 

1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § miljöbalken. 

3. Anta gestaltningsprogram för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, 
Älmhults kommun. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att 
genom en blandad bebyggelse expandera åt öster.  
Detaljplanen har funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och besvarade i ett 
granskningsyttrande (2022-05-10). Endast mindre justeringar och förtydliganden 
har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 
Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål, 
förskola, verksamheter, kontor, detaljhandel samt tekniska anläggningar så som 
pumpstation och transformatorstation. Vidare möjliggör planen en omgestaltning 
av Handelsvägen och anläggning av nya lokalgator. Inom planområdet planläggs 
flera ytor som naturmark som bland annat ska fungera som rekreationsområde 
och plats för dagvattenhantering genom öppna diken och dammar. 
Ett förslag till antagandeversion av detaljplanen och en undersökning om 
betydande miljöpåverkan har upprättats.  
Planförslaget bedöms överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet behandlar 
de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen Furulund. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och 
genomförbarhet i utformningen av gator, torg, park- och naturmark. En 
kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet 
innefattar driftskostnader för allmän platsmark. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-06-14, § 110 och godkänner 
detaljplanen, att en strategisk miljöbedömning inte behöver upprättas samt  
gestaltningsprogrammet och skickar till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 110 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 73 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Planhandlingar 

• Plankarta daterad 2022-05-10 

• Planbeskrivning inkl. undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 
2022-05-10 

• Samrådsredogörelse daterad 2022-03-14 

• Granskningsutlåtande daterad 2022-05-10 

• Planillustration daterad 2022-05-10 

• Fastighetsförteckning daterad 2022-05-10  

• Gestaltningsprogram daterad 2022-05-10 
Utredningar 
• Bullerutredning, Efterklang, 2022-03-14  
• Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-02 rev 2022-02-23 
• Trafikalstring Furulund, Sweco, 2021-01-28 
• Trafikalstring Tilläggs-PM DP Furulund, Sweco 2021-08-25 
• Trygghetsprogram Furulund. Tryggare Sverige, 2021-01-15 
• Översiktlig geoteknisk utredning, Furulund, SWECO, 2020-10-09 
• Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB 
• Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019 
• Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik AB, 

2018-12-17 
• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 2018-06-19 
• Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin, 2009 
•  Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Michael Öberg (MP) 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 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 117 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Upphäva ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 

Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” enligt 5 kap 
27 § plan- och bygglagen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation  
Börje Tranvik (-), Gull-Britt Tranvik (SD) och Carl-Gustaf Hansson (SD) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021, § 229, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-14, § 111, och godkände 
upphävande samt beslutade att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § miljöbalken. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 111 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 74  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 

• Plankarta/karta daterad 2022-05-25 

• Planbeskrivning daterad 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse daterad 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande daterad 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning daterad 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods daterad 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning daterad 2022-05-24 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Börje Tranvik (-) yrkar att ärendet ska bordläggas samt inkommer med följande 
yrkande: ”Avslag till Kommunfullmäktiges förslag. Upphävande av detaljplan. 
Älmhults kommun ej tagit del av årsmöteshandlingar som krävs för ett 
demokratiskt riktigt beslut. att föreningen inte har hållit årsmöte och 
Kommunfullmäktige inte har sett stadgar. för Härlunda bygdegårdsförening.” 
Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Börje Tranviks (-) yrkanden. 
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Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att bordlägga ärendet i 
enlighet med Börje Tranviks (-) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå Börje Tranviks 
(-) bordläggningsyrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Börje Tranviks (-) 
bordläggningsyrkande. 
Voterings begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag till 
Börje Tranviks (-) bordläggningsyrkande. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M)  1  
Tomas Simonsson (M)  1  
Fredrik Danielsson (M)  1  
Jakob Willborg (M)  1  
Roland Johansson (M)  1  
Daniel Stenvall (M)  1  
Dan Blixt (M)  1  
Gusten Mårtensson (C)  1  
Claes Lindahl (C)  1  
Marie Olofsson (C)   1  
Tomas Harrysson (C)  1  
Yvonne Jonsson (C)  1  
Vidar Lundbäck (C)  1  
Nusereta Kurtanovic Nilsson (C)  1  
Anders Mårtensson (C)  1  
John-Arne Sandström (C)  1  
Gun-Britt Cedergren (KD)  1  
Eva Ballovarre (S)  1  
Britta Croona (S)  1  
Stefan Jönsson (S)  1  
Lars Ingvert (S)  1  
Helen Bengtsson (S)  1  
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)  1  
Petra Karlsson (S)  1  
Kent Ballovarre (S)  1  
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Birgitta Bengtsson (S)  1  
Anton Härder (S)  1  
Silvia Lobos (S)  1  
Håkan Pettersson (S)  1  
Ulla-Britt Andreasson (V)  1  
Predrag Jankovic (V)  1  
Michael Öberg (MP)  1  
Börje Tranvik (-) 1   
Gull-Britt Tranvik (SD) 1   
Carl-Gustaf Hansson (SD) 1   
Bo Mazetti-Nissen (M)  1  
SAMMANSTÄLLT 3 33 0 

 

Med 33 NEJ-röster mot 3 JA-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
avslår Börje Tranviks (-) bordläggningsyrkande. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå desamma i 
enlighet med Börje Tranviks (-) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 118 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/108 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Omfördela 150 000 kronor från projekten 14121 Korsningspunkt 

Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt Svanabodavägen till tekniska 
nämnden för investering i laddstolpar i centrala Älmhult.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation  
Börje Tranvik (-), Gull-Britt Tranvik (SD) och Carl-Gustaf Hansson (SD) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska nämnden föreslog 2022-04-26, § 39, 
kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-14, § 119, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 14121 
Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt Svanabodavägen 
till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 119 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 78 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14  

• Karta daterad 2022-03-02  
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• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta avslå desamma i enlighet 
med Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 1 

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Fredrik Danielsson (M) 1 
  

Jakob Willborg (M) 1 
  

Roland Johansson (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Claes Lindahl (C) 1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Yvonne Jonsson (C) 1 
  

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusereta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

Anders Mårtensson (C) 1 
  

John-Arne Sandström (C) 1 
  

Gun-Britt Cedergren (KD) 1 
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Eva Ballovarre (S) 1 
  

Britta Croona (S) 1 
  

Stefan Jönsson (S) 1 
  

Lars Ingvert (S) 1 
  

Helen Bengtsson (S) 1 
  

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 1 
  

Petra Karlsson (S) 1 
  

Kent Ballovarre (S) 1 
  

Birgitta Bengtsson (S) 1 
  

Anton Härder (S) 1 
  

Silvia Lobos (S) 1 
  

Håkan Pettersson (S) 1 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) 1 
  

Predrag Jankovic (V) 1 
  

Michael Öberg (MP) 1 
  

Börje Tranvik (-) 
 

1 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

1 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

1 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 33 3 0 
 

Med 33 JA-röster mot 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 119 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta reviderad måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

daterat 2022-05-24 med följande tillägg: 
o Mening läggs till under "Goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 

möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   
o Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 

"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. Uppdraget 
återredovisas september 2022. 

o Mening läggs till under ”Integrerade måltider”: Inriktningen ska vara att 
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Reservation  
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09, § 113. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-14, § 120, och beslutade föreslå 
förslag att anta reviderad måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag daterat 2022-05-24 med följande tillägg: 

• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 
möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 
"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. Återredovisas 
september 2022. 
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• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att våra 
äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning.". 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 120 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
socialnämnden daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S), Jakob Willborg (M), Gun-Britt 
Cedergren (KD), Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
inkommer med två tilläggsyrkande: 

1. Att Älmhults kommun ställer krav på att upphandlade livsmedel i hög 
grad ska vara lokalproducerade. Kommunen bidrar till en stabil 
matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur i kommun med 
Småland/Öland med omnejd. 

2. Att Älmhults kommuns restauranger och tillagningskök ska ha KRAV-
certifiering eller motsvarande, för att uppnå kommunens mål om ökad 
andel av ekologiska livsmedel. 

Beslutsgång 1  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå desamma. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit Michael Öbergs (MP) 
tilläggsyrkande 1. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag till 
Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 

 
1 

 

Tomas Simonsson (M) 
 

1 
 

Fredrik Danielsson (M) 
 

1 
 

Jakob Willborg (M) 
 

1 
 

Roland Johansson (M) 
 

1 
 

Daniel Stenvall (M) 
 

1 
 

Dan Blixt (M) 
 

1 
 

Gusten Mårtensson (C) 
 

1 
 

Claes Lindahl (C) 
 

1 
 

Marie Olofsson (C)  
 

1 
 

Tomas Harrysson (C) 
 

1 
 

Yvonne Jonsson (C) 
 

1 
 

Vidar Lundbäck (C) 
 

1 
 

Nusereta Kurtanovic Nilsson (C) 
 

1 
 

Anders Mårtensson (C) 
 

1 
 

John-Arne Sandström (C) 
 

1 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) 
 

1 
 

Eva Ballovarre (S) 
 

1 
 

Britta Croona (S) 
 

1 
 

Stefan Jönsson (S) 
 

1 
 

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

1 
 

Petra Karlsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovarre (S) 
 

1 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

1 
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Anton Härder (S) 
 

1 
 

Silvia Lobos (S) 
 

1 
 

Håkan Pettersson (S) 
 

1 
 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
 

1 
 

Predrag Jankovic (V) 
 

1 
 

Michael Öberg (MP) 1 
  

Börje Tranvik (-) 1 
  

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

1 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

1 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 
 

1 
 

SAMMANSTÄLLT 2 34 0 
 

Med 34 NEJ-röster mot 2 JA-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
avslår Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1. 
Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öberg (MP) tilläggsyrkande 2. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå desamma. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit Michael Öberg (MP) 
tilläggsyrkande 2. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 120 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Punkt 1 och 2 i motionen anses besvarade. 
2. Punkt 3 i motionen avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Reservation 
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för 
eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-14, § 121 och beslutade att 
förslå kommunfullmäktige att anse punkt 1–2 i motionen besvarade och avslå 
punkt 3. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 121 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 82 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult daterad 2022-02-
25 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Eva Ballovarre (S) och Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet. 
Michael Öberg (MP) yrkar att motionens punkt 1 och 2 ska bifallas och punkt 3 
ska anses besvarad. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Eva 
Ballovarres (S) yrkande.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Michael 
Öbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
Motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut ska utses. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige vill utse Eva Ballovarres (S) yrkande 
som motförslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige vill utse Michael Öbergs (MP) 
yrkande som motförslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att som motförslag utse Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för kommunstyrelsens förslag till 
beslut och NEJ för Eva Ballovarres (S) yrkande. 
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LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 1 

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Fredrik Danielsson (M) 1 
  

Jakob Willborg (M) 1 
  

Roland Johansson (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Claes Lindahl (C) 1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Yvonne Jonsson (C) 1 
  

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusereta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

Anders Mårtensson (C) 1 
  

John-Arne Sandström (C) 1 
  

Gun-Britt Cedergren (KD) 1 
  

Eva Ballovarre (S) 
 

1 
 

Britta Croona (S) 
 

1 
 

Stefan Jönsson (S) 
 

1 
 

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

1 
 

Petra Karlsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovarre (S) 
 

1 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

1 
 

Anton Härder (S) 
 

1 
 

Silvia Lobos (S) 
 

1 
 

Håkan Pettersson (S) 
 

1 
 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
 

1 
 

Predrag Jankovic (V) 
 

1 
 

Michael Öberg (MP) 
  

1 
Börje Tranvik (-) 1 

  

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

1 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

1 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 19 16 1 
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Med 19 JA-röster mot 16 NEJ-röster och 1 som avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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§ 121 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Översyn av kommunens vindkraftsplan hanteras inom ramen för det 

pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Älmhults kommun 
och att motionen därmed är besvarad.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 93 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige hanterade ärendet 2022-06-14, § 122 och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att översyn av kommunens vindkraftsplan hanteras inom 
ramen för det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Älmhults 
kommun och att motionen därmed är besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 122 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 81  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, § 124  
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Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) och 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  
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 122 Interpellation till kommunstyrelsens första 
vice ordförande Sonja Emilsson (M) om 
näringslivsklimatet i kommunen från Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/16 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-06-03 in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens första vice ordförande Sonja Emilsson (M) om 
näringslivsklimatet i kommunen. I interpellationen anförs följande: 
”Sedan 2018 har det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Älmhults 
kommun störtdykt. Allra sämst bedöms kommunens upphandlingsverksamhet 
där vi hamnar bland de sämsta i Sverige. 
Det som är intressant i frågan är att Nya Alliansen i Älmhult påstår att de har 
näringslivspolitiken högt upp på sin agenda och det är bland de viktigaste 
frågorna. Pengar har bland annat lagts på ett servicecenter, men trots detta 
sjunker omdömet. 
Vi har i samband med att näringslivsrankingen släpptes hört styrande politiker 
säger att de ”ska sitta lugnt i båten”. Detta trots ett katastrofresultat i mätningen 
gällande hur nöjda företagarna är med kommunen. Moderata företrädare 
uttrycker också i sociala medier att det behövs ett nytt styre i kommunen. 
Intressant, eftersom Moderaterna i allra högsta grad är med och styr. 
Företagarna i Älmhult bedömer helhetsintrycket av kommunen när de svarar på 
Svenskt Näringslivs ranking. Senaste åren har kantats av oordning i kommunens 
verksamhet. Personal som köpts ut (socialförvaltningen), upphandlingar som 
misslyckats (skolskjuts/färdtjänst) och byggprojekt som försenats och inneburit 
stora merkostnader (Linnéskolan och Paradisskolan). Betygen på gymnasiet 
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störtdyker, behovet av ekonomiskt bistånd ökar och ett av fem barn i årskurs 4-9 
barn upplever att de blir kränkta eller trakasserade i skolan. Detta sänder dåliga 
signaler till såväl Älmhultsborna som företagarna och jag är säker på att dessa 
saker vägs in i den bedömning som görs av kommunen. 
Vi har i kommunen stora utmaningar inom flera verksamheter. En utmaning är 
att göra fler Älmhultsbor självförsörjande. Här har kommunen ett stort ansvar, 
nämligen att göra människor anställningsbara och matcha det som företagen 
efterfrågar, för vi vet att flera företag saknar personal. 
Företagens utveckling är det som skapar jobb och tillväxt i kommunen. Det är 
vårt gemensamma ansvar att se till att skapa ett gott företagsklimat. Det bidrar 
till att företag vill etablera sig och växa i vår kommun. 
Med anledning av ovanstående önskar jag svar på följande: 

• Vilka initiativ har du tagit för att förbättra företagsklimatet i kommunen 
och hur ska de utvärderas? 

• Vilka initiativ kommer du ta för att företagsklimatet ska förbättras i 
kommunen? 

• Anser du att Svenskt Näringslivs ranking är en relevant indikator för att 
mäta näringslivsklimatet i kommunen?” 

 
Sonja Emilsson (M) lämnade 2022-06-14 in följande svar: ”Vilka initiativ har 
du tagit för att förbättra företagsklimatet i kommunen och hur ska de 
utvärderas? 
Etablering av servicecenter där fler frågor kan besvaras direkt och man även kan 
få hjälp att nå rätt person i kommunen för sin fråga. Samtidigt har fler digitala 
tjänster (e-tjänster) införts där man kan skicka in sina ärenden till kommunen när 
som helst via sin dator eller telefon. 
Vi har fokuserat våra resurser inom näringslivsområdet i kommunen för att 
stärka frågorna och få bättre effekt på det arbete vi gör. Vi har till exempel 
genomfört mer än 100 företagsbesök sedan september 2021 för att lära mer om 
företagens förutsättningar och behov samt fånga in aktuella frågeställningar. Vi 
har också infört flera nya servicetjänster direkt riktade till företag som till 
exempel företagslots, bokningsbara bygglovstider och nu senast krångelombud. 
I dagsläget har vi en vakans inom näringslivsområdet som när det är tillsatt 
ytterligare kommer att stärka arbetet. 
Arbetsgrupp kring företagsklimat där politiker, tjänstepersoner och 
representanter från näringslivet ingår (Växande Älmhult, Handelsplats Älmhult, 
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IKEA). Det är ett arbete där vi identifierar gemensamma prioriteringar och även 
ska hitta förbättrade sätt att arbeta tillsammans för att förbättra klimatet. 
Vi följer upp och utvärderar löpande, till exempel har de som använt 
företagslotsen fått svara på uppföljande frågor som använts som underlag för 
förbättringar. Under våren har en servicemätning genomförts där vi ser att 
servicecenter ligger klart över sverigesnittet både i bemötande och enkelhet att få 
hjälp. 
Vilka initiativ kommer du ta för att företagsklimatet ska förbättras i 
kommunen? 
Djupare och bredare underlag för förbättringar 
För att få bättre underlag för förbättringar kommer vi att under hösten 
genomföra två olika typer av undersökningar. Målet är att utifrån dessa driva 
fortsatt utvecklingsarbete och aktiviteter kopplat till det. 

• Fördjupande enkät 
Vi kommer att genomföra en egen enkät till företagare där vi ger 
möjlighet att i mer detalj beskriva de förväntningar man har på 
kommunen och synpunkter på vad man önskar förbättrat. Som 
komplement har vi också dialog med företagare till exempel i 
företagsbesök som underlag för förbättringsarbetet. 

• Insikt 
Under 2022 påbörjar vi mätningen Insikt där man följer upp enskilda 
ärenden för att få en bild av vad som fungerar bra respektive mindre bra i 
kommunens hantering av ärenden och myndighetsutövning. Insikt är en 
undersökning från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som många 
kommuner använder. 

Utbildning service och bemötande 
Under september-oktober 2022 genomför vi en större utbildning i service och 
bemötande för medarbete inom servicecenter och miljö- och byggförvaltningen. 
Syftet är att höja servicenivån och att upplevelsen i kontakt med kommunen ska 
förbättras. 
Fortsatt utveckling servicetjänster 
Arbetet med att utveckla kommunens olika servicetjänster fortsätter. Flera har 
startats under senaste året och vi utvärderar dem för att se vad som kan göras 
bättre och vad som saknas. Vi har även dialog med företagare bland annat vid 
företagsbesök för att fånga behov. 
Upphandling 
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Ett omtag kommer att göras inom upphandlingsområdet. Just nu rekryteras en ny 
upphandlingschef och den personens främsta och viktigaste uppdrag kommer att 
vara att förnya och utveckla kommunens arbete med upphandlingar. Vi kommer 
också att prioritera utbildningar till företagare samt en förbättrad dialog och 
transparens i upphandlingsfrågor. 
Anser du att Svenskt Näringslivs ranking är en relevant indikator för att 
mäta näringslivsklimatet i kommunen? 
Svenskt Näringslivs mätning och ranking är en av flera indikatorer som är 
relevanta för att mäta utveckling och näringslivsklimat. 
Vi kommer även att genomföra mätningen Insikt samt en egen undersökning för 
att få mer djupgående underlag. Målsättningen är att få en större och bredare 
grupp svarande i den egna enkäten. I Svenskt Näringslivs undersökning deltog 
103 företagare, i Älmhults kommun finns idag ca 1800 registrerade företag.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar daterad 2022-06-14 

• Interpellation daterad 2022-06-03 
 

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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§ 123 Motion - Utveckla Älmhults friluftsliv från Eva 
Ballovarre (S) och Anton Härder (S) 
Ärendenummer KS 2022/118 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S) lämnade 2022-05-20 in en motion om 
utveckling av Älmhults friluftsliv. I motionen föreslås följande: 

• Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - 
utifrån regeringens mål för friluftsliv tas fram. 

• Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och 
naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-05-20 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 124 Enkla frågor 
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas. 
 
Michael Öberg (MP) frågar tekniska nämndens ordförande Roland Johansson 
(M) om Linnéskolans utbyggnadsplaner. Hur mycket är utbyggnaden försenat?  
Roland Johansson (M) svarar att Trafikverket har bromsat i över sju månader 
och att nämnden inte ser något slut men man hoppas komma igång till hösten. I 
nuläget föreligger det ett års försening. 
 
Michael Öberg (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson 
(C) om polisen och pass. Gör Älmhults kommun något för att trycka på polisen 
angående deras planer att flytta sin passverksamhet till Ljungby? 
Gusten Mårtensson (C) svarar att man sätter press både med stöd av tjänstemän 
och det lokala näringslivet men det är polisen som äger denna fråga. Kommunen 
arbetar aktivt med att öka tillgänglighet och bemanningen på blåljushuset.  
  
Stefan Jönsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Thomas Harrysson 
(C) angående Thoréns framtid och deras niondeklassare. Har någon kontakt skett 
med Thoréns framtid med anledning av rapportering om bristfällig undervisning 
och kommande överlämning av niondeklassare till den kommunala 
gymnasieskolan?  
Thomas Harrysson (C) svarar att han ärligen inte vet. 
  
Eva Ballovarre (S) frågar tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) 
om kaoset på kostenheten. Hur kommer det sig att 17 uppsägningar har skett 
inom kostenheten under det senaste året och vad har gjorts åt detta? 
Roland Johansson (M) meddelar att han inte är beredd att svara och ber om att få 
återkomma. 
_____ 
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