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Ordförande

Justerande
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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Bo Mazetti-Nissen (M)
Marie Olofsson (C)
Helen Bengtsson (S) (deltog på distans)
Ulla-Britt Andreasson (V) (deltog på distans)
Eva Ballovarre (S) (deltog på distans)
Kent Ballovarre (S) (deltog på distans)
Birgitta Bengtsson (S) (deltog på distans)
Bo Bergsjö (L) (deltog på distans)
Dan Blixt (M) (deltog på distans)
Gun-Britt Cedergren (KD) (deltog på distans)
Sonja Emilsson (M) (deltog på distans)
Pontus Haglund (C) (deltog på distans)
Monica Haider (S) (deltog på distans)
Thomas Harrysson (C) (deltog på distans)
Tord Helle (SD) (deltog på distans)
Lars Ingvert (S) (deltog på distans)
Predrag Jankovic (V) (deltog på distans)
Ann Johansson (S) (deltog på distans)
Yvonne Jonsson (C) (deltog på distans)
Stefan Jönsson (S) (deltog på distans)
Petra Karlsson (S) (deltog på distans)
Vidar Lundbäck (C) (deltog på distans)
Tommy Lövquist (S) (deltog på distans)
Anders Mårtensson (C) (deltog på distans)
Gusten Mårtensson (C) (deltog på distans)
Elizabeth Peltola (C) (deltog på distans)
Håkan Pettersson (S) (deltog på distans)
John-Arne Sandström (C) (deltog på distans)
Tomas Simonsson (M) (deltog på distans)
Kristina Spjut Sahlberg (S) (deltog på distans)
Daniel Stenvall (M) (deltog på distans)
Börje Tranvik (-) (deltog på distans)
Gull-Britt Tranvik (SD) (deltog på distans)
Karl-Henrik Wallerstein (KD) (deltog på distans)
Jakob Willborg (M) (deltog på distans)
Lina Yosefi (L) (deltog på distans)
Tord Åkesson (M) (deltog på distans)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Michael Öberg (MP) (deltog på distans)
Tjänstgörande ersättare
Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) (deltog på distans)

Tjänstemän
Christoffer Mowide, sekreterare
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (deltog på distans)
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg (deltog på distans)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Upprop
§ 19

Val av justerare

7

§ 20

Fastställande av föredragningslistan

8

§ 21

Kalendarium

9

§ 22

Information om Covid-19

10

§ 23

Val av ersättare i utbildningsnämnden efter
Erik Ederfors (M)

2021/22

§ 24

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Södra
Smålands Avfall & Miljö AB

2021/40

13 - 14

§ 25

Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens
busskurer

2020/137

15 - 16

§ 26

Upphävande av beslut om fondering av avgifter
för vatten och avlopp (VA)

2021/16

17 - 18

§ 27

Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar

2021/28

19 - 20

§ 28

Äskande om överflyttning av medel till 2021

2021/15

21 - 22

Årsanalys 2020 - Politisk verksamhet

2021/15

23 - 24

§ 30

Svar på motion om att stärka civilsamhället i
Älmhult - Michael Öberg (MP)

2019/145

25 - 28

§ 31

Svar på motion om att återinföra allmänhetens
frågestund - Tord Helle (SD)

2020/102

29 - 32

§ 32

Redovisning avseende verkställighet av
motioner och medborgarförslag 2015-2016

2018/52

33 - 34

§ 33

Enkla frågor

§ 29

11 - 12

35 - 36

§ 34

Interpellation till personalutskottets ordförande
Sonja Emilsson (M) om arbetsmiljö och
friskvård

2021/23

§ 35

Motion om att utveckla Älmhult hållbart Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S)

2021/56

40

§ 36

Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults

2021/59

41

37 - 39

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare

5

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Kommunfullmäktige

sjöstad" - Michael Öberg (MP)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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§ 19 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Gun-Britt Cedergren (KD) och Monica Haider (S) att justera protokollet
jämte ordföranden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 20 Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
 Dagordningen fastställs.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 21 Kalendarium
Information
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 22 Information om Covid-19
Ärendenummer KS 2020/141

Information
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.
Vi har en ökning av antalet smittfall per dag nationellt just nu. Även antalet
intensivvårdade ökar. Däremot så sjunker fortfarande dödligheten.
Smittläget ser just nu bättre ut i Kronobergs län men kringliggande län har högre
smittspridning. Just nu är ingen person inlagt på sjukhus för intensivvård i
Kronobergs län.
Älmhult är på en låg platå gällande antalet smittfall men i kommunerna och
länen runt omkring oss är smittläget ett annat och vi behöver därför fortsätta
hålla i och hålla ut.
Vaccinationerna är slutförda i fas ett. Samtliga brukare på särskilda boenden är
vaccinerade. Fas två vaccinationer pågår just nu inom LSS och brukare inom
hemtjänst. Älmhults kommun har utfört vaccineringen i fas ett och regionen
utför nu vaccinationerna i fas två.
Regeringen beslutade 2021-03-04 om en förordning som ger kommunerna rätt
att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser om det finns skäl
att tro att det skulle samlas mycket människor på denna plats.
Föregå med gott exempel - Håll i och håll ut!
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 23 Val av ersättare i utbildningsnämnden efter
Erik Ederfors (M)
Ärendenummer KS 2021/22

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Christoffer Thell (M) till ersättare i utbildningsnämnden efter Erik
Ederfors (M).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade Erik Ederfors (M) från uppdraget som ersättare
i utbildningsnämnden1. Kommunfullmäktige har nu att utse ny ersättare.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 7

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Christoffer Thell (M) till ersättare i
utbildningsnämnden efter Erik Ederfors (M).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

1

Kommunfullmäktige 2021-02-22, § 7

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För känndom
Christoffer Thell
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 24 Val av lekmannarevisorer och ersättare i
Södra Smålands Avfall & Miljö AB
Ärendenummer KS 2021/40

Kommunfullmäktiges beslut
 Välja Laila Hult (C) som lekmannarevisor och Ingemar Almqvist (S) till
ersättare som lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall och Miljö AB.

Beslutsnivå
Årsstämman för Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är delägare till det kommunala bolaget Södra Smålands
Avfall och Miljö AB (SSAM). SSAM arbetar med renhållning för dess
medlemskommuner.
Sedan bolaget bildades har det inte varit reglerat hur lekmannarevisorerna ska
utses. Efter information från SSAM har kommunen nu blivit ombedd att utse en
lekmannarevisor och en ersättare för densamma.

Beslutsunderlag
 Brev till ägarkommuner om lekmannarevisorer daterat 2021-03-01

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Laila Hult (C) till lekmannarevisor i SSAM.
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Ingemar Almqvist (S) till ersättare för
lekmannarevisor i SSAM.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja de föreslagna och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För åtgärd
SSAM
För kännedom
De valda

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 25 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilldela tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för
drift och underhåll av busskurer att finansieras av kommunstyrelsen
strategiska medel.
2. Uppdra till tekniska nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget
avseende år 2022 och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer1.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 46
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-23, § 12
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150
1

Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Monica Haider (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 26 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA-verksamhetens framtida
kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och deras
finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare ekonomiredovisning gällande VA behöver
rättas till. Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VAverksamheten ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 47, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 47
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 13
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 27 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunfullmäktiges beslut
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 48, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla
till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 48
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 14
 Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 28 Äskande om överflyttning av medel till 2021
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilldela kommunstyrelsen 2 050 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20013 ”Digitalisering”, att finansieras genom upplåning.
2. Tilldela kommunstyrelsen 3 000 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20017 ”Utbyte datacenter”, att finansieras genom
upplåning.
3. Tilldela kommunstyrelsen 800 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20015 ”Övriga investeringar”, att finansieras genom
upplåning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har behandlat sin årsanalys och konstaterat att styrelsen inte
haft möjlighet att genomföra de investeringar som varit planerade eftersom
Covid-19 gjort att nya prioriteringar varit nödvändiga. De investeringar som
blivit bortprioriterade är viktiga kommunövergripande inom området IT.
Det är därför av yttersta vikt att dessa investeringsprojekt nu kan slutföras under
år 2021 och att budgetramar för detsamma överförs till år 2021. Det innebär att
totalt omföra investeringsram år 2020 motsvarande 2 050 tkr för projekt 20013
och 3 000 tkr för projekt 20017 samt 800 tkr för del av projekt 20015 till år 2021
samt att dessa investeringar finansieras genom upplåning.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 mars 2021, § 50, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 2 050 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20013 ”Digitalisering”, att finansieras genom upplåning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 3 000 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20017 ”Utbyte datacenter”, att finansieras genom
upplåning.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 800 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt
20015 ”Övriga investeringar”, att finansieras genom upplåning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 50
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 17
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
 Kommunstyrelsens årsanalys 2020 daterad 2021-02-05
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen uppföljning uppdrag 2020, daterad 2021-02-05
 Bilaga 2, Detaljerad investeringsredovisning, daterad 2021-02-05
 Bilaga 3, Detaljerad exploateringsredovisning, skattekollektivet, daterad
2021-02-05
 Bilaga 4, Detaljerad exploateringsredovisning, taxekollektivet, daterad 202102-05

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 29 Årsanalys 2020 - Politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna årsanalys 2020 för politisk verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
2020 har varit ett år där det politiska arbetet påverkats i hög grad av Covid-19.
Dock har samman-träden och möten genomförts i stort sett som planerat men på
ett annorlunda sätt. Under året togs beslut som gjort det möjligt att genomföra
beslutsmöten digitalt. Med tanke på utmaningen att få det tekniskt och praktiskt
att fungera så har det fungerat bra.
Resultatet för driftbudgeten för år 2020 visar ett överskott om en miljon kronor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 51, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsanalysen 2020 för politisk
verksamhet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 51
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 18
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Årsanalys 2020 – Politisk verksamhet, daterad 2021-02-15

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

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 30 Svar på motion om att stärka civilsamhället i
Älmhult - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/145

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda olika samverkansformer
för samarbeten med civilsamhället i dialog med nämnderna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Bo Bergsjö (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
På grund av att frågan kräver utredning av relation till anställda, fackföreningar,
säkerhet med mera bör ansvarat för utredningen ligga på kommunstyrelsen som
har dessa kompetenser.
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Miljöpartiet är glad för att vår motion om att stärka civilsamhället behandlats
välvilligt. Även om man vill ha ett bredare perspektiv och föreslår en utredning.
Dock vill vi inte ha någon långbänk i frågan. Vi anser, som Liberalerna, att det
ska vara kommunstyrelsen, som ska hålla samman uppdraget. Eftersom den
idéburna sektorns organisationer utgör viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen
inom vård, omsorg och skola. Uppföljning behöver återkopplas till
kommunstyrelsen inklusive kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2019-11-29, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:


Att kommunen bjuder in civilsamhällets aktörer och tar fram en lokal
överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att
identifiera och ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom de
områden där vi tillsammans kan lyfta Älmhults kommun.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och
kommunen kan en överenskommelse om samverkan mellan Älmhults kommun
och det civila samhället tas fram. En överenskommelse skulle kunna bidra till att
uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en
hållbar utveckling.
Det finns flera olika sätt att ta fram en överenskommelse. En IOPöverenskommelse är ett sätt, men det finns även andra exempel på hur man kan
stärka och utveckla kontaktytorna till civilsamhällets organisationer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man avslår motionen mot bakgrund
att man bör utreda olika samverkansformer, för att se det i ett bredare perspektiv
och inte begränsa uppdraget till IOP.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 53, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika samverkansformer för samarbeten
med civilsamhället i dialog med nämnderna.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 53



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 20



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12



Motion om att stärka civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP),
2019-11-29

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Bergsjö (L), Michael Öberg (MP) och Eva Ballovarre (S) yrkar att ansvaret
för utredningen läggs på kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut på punkt 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut på punkt 2.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Bo Bergsjös
(L) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut efter votering.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till punkt 2 i
kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ för att rösta bifall till Bo Bergsjös
(L) yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
20

19

0

_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 31 Svar på motion om att återinföra allmänhetens
frågestund - Tord Helle (SD)
Ärendenummer KS 2020/102

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.

Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD), Tord Helle (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle (SD) lämnade in en motion den 28 september 2020, § 123, om
allmänhetens frågestund.
I motionen föreslår Tord Helle (SD) följande:
1.
2.
3.
4.
5.

”Att kommunfullmäktige återinför Allmänhetens frågestund på
dagordningen.
Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
Att Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartider vid
frågor, vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga
och de förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för
svar. Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.”

Kommunfullmäktiges presidium har berett motionen och föreslår att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 54, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 54
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 19
 Presidieskrivelse daterad 2021-01-15
 Rapport om beredning av motion om återinförande av allmänhetens
frågestund daterad 2020-12-21
 Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala
bedömningar, reviderad upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner och
Regioner.
 Motion om allmänhetens frågestund daterad 2020-09-28

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och NEJ för bifall till Tord Helles (SD) yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)

JA

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

30

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Sidnummer, beslut 3(4)
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Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
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
34

2

3

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 32 Redovisning avseende verkställighet av
motioner och medborgarförslag 2015-2016
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller
varför de inte genomförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning av år 2017 har gjorts i
ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 55

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 55
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 21
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15
 Skrivelse ”Komplettering avseende verkställighet av medborgarförslag och
motioner 2015–2016, daterad 2021-01-15
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 154
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
daterad 2018-03-22.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.

Protokollsanteckning
Tord Helle (SD) har begärt att få följande antecknat till protokollet:
2015/152 motion om förstärkt kontroll och analys av verksamhet och analys av
verksamhet och ekonomi, bifalls i fullmäktige. Den kanske viktigaste
motionerna i redovisningen av genomförda och ej ej genomförda motioner för
kommunens verksamhet valde man alltså att spara in på. Med dagens situation
där en nämnd förordas att inte få ansvarsfrihet, blir det ytterst beklämmande att
exempelvis en cykelpump vid stationen går före än att hålla ordning på
kommunens ekonomi.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 33 Enkla frågor
Nedanstående frågor ställdes vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medgav
för var och en av frågorna att de får ställas:
 Stefan Jönsson (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om en utlånad flygel. Lovar
ordföranden i utbildningsnämnden att plocka hem flygeln till Haganässkolan
när hyrestiden går ut?
Gusten Mårtensson (C) svarar att det inte är en politisk fråga. Det bör finnas
ett hyreskontrakt som sannolikt ses över när hyrestiden går ut.
 Helen Bengtsson (S) frågar Elizabeth Peltola (C) om firande av kvinnlig
rösträtt. Har Älmhults kommun någon plan för att uppmärksamma kvinnlig
rösträtt?
Elizabeth Peltola (C) svarar att det kommer bli en föreläsning på
kommunfullmäktiges sammanträde samt att det finns en planering som sker i
förvaltningarna.
 Eva Ballovarre (S) frågar Tomas Simonsson (M) om fotbollsplanen i Diö.
När kan vi förvänta oss att fotbollsplanen i Diö är återställd efter vildsvinens
framfart under vintern?
Tomas Simonsson (M) svarar att kultur- och fritidsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en riktig
fotbollsplan med skydd mot vildsvin.
 Eva Ballovarre (S) frågar Elizabeth Peltola (C) om upphandlingen av
skolskjuts och färdtjänst. När kommer frågan om deltagande i regionens
upphandling upp för politisk beredning i Älmhults kommun?
Elizabeth Peltola (C) svarar att frågan kommer upp för politisk beredning
snart men att det inte är frågan om ett slutgiltigt deltagande i upphandlingen
utan att det nu handlar om kommunen vill vara med och ta fram ett
förfrågningsunderlag till upphandling av skolskjuts och färdtjänst i regionen.
 Börje Tranvik (-) frågar Elizabeth Peltola (C) om Pehr Hörbergsgården. Är
kommunen inte skyldig att besluta i kommunfullmäktige om den förändrade
köpeskillingen för Pehr Hörbergsgården?
Elizabeth Peltola (C) svarar att det stämmer att ärendet ska behandlas i
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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kommunfullmäktige. Det kommer sannolikt behandlas på nästa
kommunfullmäktigemöte.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 34 Interpellation till personalutskottets
ordförande Sonja Emilsson (M) om arbetsmiljö och
friskvård
Ärendenummer KS 2021/23

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har lämnat in en interpellation om arbetsmiljö och friskvård
inom Älmhults kommun till personalutskottets ordförande Sonja Emilsson (M). I
interpellationen ställs följande frågor:
1. ”Hur ska du som personalutskottets ordförande utveckla arbetet med
friskvård för Älmhults kommuns anställda?
2. Hur menar du att vi ska ge möjlighet till återhämtning efter den ökade
belastningen som pandemin inneburit för kommunens personal?
3. Anser du att friskvårdsbidraget är viktigt?
4. Vad anser du att vi ska göra för att öka användningen av
friskvårdsbidraget och hur följer vi upp detta?
5. Hur anser du att vi kan stödja cheferna i arbetet med att förebygga ohälsa
hos kommunens personal?”
Sonja Emilsson (M) har lämnat nedanstående skriftliga svar:
” Tack för interpellationen, personalen är ju som vi alla vet vår viktigaste resurs.
Projektet ”Bryta trenden” som genomfördes under 2018- 2020, slutrapport i april
2020, hade som mål att minska ohälsan och skapa ett hållbart arbetsliv. För den
enskilde förbättrad hälsa, ökad självkänsla och lättare kunna hantera livspusslet.
För oss som organisation att skapa en bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro
och stabilare bemanning vilket i sin tur ger en förbättrad verksamhet.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Eva har ställt ett antal frågor om hur jag, som ordförande i personalutskottet ska
bidra till ett intensifierat arbete kring att förebygga sjukskrivingar och bibehålla
hälsan hos vår personal. Det är inte enkla frågor eftersom vi fortfarande befinner
oss mitt i en pandemi, många har och har haft det väldigt tufft. Vi ser ännu inte
slutet på pandemin, utan vi behöver fortsatt hålla i och hålla ut. Det är för tidigt
att tala om effekterna av denna, men helt klart blir det efterdyningar.
Nu till Evas frågor:



Hur ska du som personalutskottets ordförande utveckla arbetet med
friskvård Älmhults kommuns anställda?
Hur menar du att vi ska ge möjlighet till återhämtning efter den
ökade belastningen som pandemin inneburit för kommunens
personal?

Den första och andra frågan hänger tätt samman, och detta är ett arbete som vi
gör tillsammans och HR-avdelningen arbetar mycket med ledarperspektivet, hur
vi förebygger ohälsa, ger tid för reflektion, ser till att semestern tas ut. Vi har
alldeles nyss tecknat ett nytt avtal med FeelGood gällande företagshälsovård. Nu
startar en dialog med dem om vilka insatser med fokus på det förebyggande,
som ska prioriteras under 2021. FeelGood kommer att besöka ledningsgrupperna
inom en nära framtid.


Anser Du att friskvårdsbidraget är viktigt?

Friskvårdsbidraget är viktigt och under hösten vidtogs en rad åtgärder för att
upplysa om att det finns och för att underlätta användandet. En del i detta är de
25 % som den anställde tidigare fick betala själv togs bort. Vi har dessutom från
och med januari 2021 anlitat Actiway, där erbjuds en rad olika
friskvårdserbjudande, inte bara fysisk aktivitet, flera online-kurser, medidation,
yoga, PT online för att nämna några.


Vad anser du att vi ska göra för att öka användningen av
friskvårdsbidraget och hur följer vi upp detta?

Med hjälp av systemstöd kommer vi att följa upp användandet. Viktigt att
informera på arbetsplatsträffar om att friskvårdsbidrag finns och är till för att
användas. Statistiken som vi erhåller hjälper oss i utvärderingen av vilka
områden som behöver prioriteras.


Hur anser du att vi kan stödja cheferna i arbetet med att förebygga
ohälsa hos kommunens personal?

HR-avdelning delar aktivt med sig web-utbildningar från till exempel SKR och
FeelGood, till cheferna för att stödja dem i sitt arbete. Stort fokus läggs på det
förebyggande arbetet och det görs i dialog med FeelGood. Som exempel kan
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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också nämnas att ett arbete påbörjats med en översyn av schema och
bemanningen på socialförvaltningen, för att tex få mer hälsosamma scheman.
Under året har HR-avdelningen tagit fram flera nya verktyg att använda på
arbetsplatsträffar, APT. Dessa finns att läsa på Hemma, syftet med dem är att ge
cheferna verktyg och stöd för att tidigt upptäcka ohälsa, kunna föra en dialog i
arbetsgruppen om stress och den egna arbetsmiljön.
Verktygslådan, på Hemma innehåller följande:












Stressdialogen
Vår arbetsmiljö
Digital arbetsmiljö
Upptäck tidiga signaler på ohälsa
Inkludo- Hur har vi det på jobbet?
Samvetsstress- Hur kan samvetet bli en tillgång
Teamets betydelse
Feedbackspelet – tillhandhålls av HR-avdelningen
Förbud mot diskriminering
Att tänka normmedvetet
Hur bemöter vi varandra?”

Under kommunfullmäktiges sammanträde debatterades också interpellationen.

Beslutsunderlag
 Interpellationen daterad 2021-03-17
 Svar på interpellationen daterad 2021-03-28

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om 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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§ 35 Motion om att utveckla Älmhult hållbart Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S)
Ärendenummer KS 2021/56

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S) lämnade in en motion 2021-03-22
om att utveckla Älmhult hållbart. I motionen yrkar motionärerna följande:




att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för hållbart
byggande.
att kommunens nya strategi för hållbart byggande lägger särskilt fokus på
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
att kommunens nya strategi för hållbart byggande hanterar både
kommunala bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2021-03-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
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Justerare

Sekreterare

40

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 36 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults
sjöstad" - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/59

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion 2021-03-25 om Älmhults sjöstad. I
motionen yrkar motionären följande:


”Att hänsyn tas i detaljplanen för framtida etablering av tågstation och
busshållplats, i anslutning till Sånnaböke 1:117.”

Beslutsunderlag
 Motionen daterad 2021-03-25

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
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