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2021-04-26 

Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige  2021-04-26 

Plats och tid  
Haganässkolans aula, klockan 17:30–22:15. Sammanträdet ajournerades 19:30 – 
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37-64

Utses att justera 
Tord Åkesson (M) och Kent Ballovarre (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult den 4 maj. 
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Sekreterare  ____________________________________   

Christoffer Mowide 

Ordförande  ____________________________________   
Bo Mazetti-Nissen (M) 

Justerande  ____________________________________   
                   Tord Åkesson (M) och Kent Ballovarre (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-05-05 2021-05-28 

Anslagstid  
2021-05-06 – 2021-05-27  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kanslienheten, kommunhuset  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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) (deltog ej i beslut § 55 på grund 
av jäv) 
Sonja Emilsson (M) (deltog på distans) 
Pontus Haglund (C) (deltog på distans) 
Monica Haider (S) (deltog på distans) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) (deltog på distans) 
Thomas Harrysson (C) (deltog på distans) 
Tord Helle (SD) (deltog på distans), § 37-57 (deltog ej i beslut § 55 på grund av 
jäv) 
Lars Ingvert (S) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Predrag Jankovic (V) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Ann Johansson (S) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Stefan Jönsson (S) (deltog på distans) 
Petra Karlsson (S) (deltog på distans) 
Vidar Lundbäck (C) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
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) (deltog ej i beslut § 55 på grund av 
jäv) 
Tomas Simonsson (M) (deltog på distans) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) (deltog på distans) 
Daniel Stenvall (M) (deltog på distans) 
Börje Tranvik (-) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Gull-Britt Tranvik (SD) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av 
jäv) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Karl-Henrik Wallerstein (KD) (deltog på distans) 
Jakob Willborg (M) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Lina Yosefi (L) (deltog på distans) (deltog ej i beslut § 55 på grund av jäv) 
Tord Åkesson (M) (deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) (deltog på distans) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Henriksson (C) ers: Yvonne Jonsson (C) (deltog på distans) 
Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) (deltog på distans) (deltog ej i 
beslut § 55 på grund av jäv) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef 
 

Övriga deltagande 
Ingemar Almqvist (S), kommunrevisionens ordförande 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 37 Val av justerare 

 

7 
§ 38 Fastställande av föredragningslistan 

 

8 
§ 39 Kalendarium 

 

9 
§ 40 Information till kommunfullmäktige om Covid-

19 

2020/141 

10 

§ 41 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 

2021/1 

11 

§ 42 Val av ersättare i socialnämnden efter Göran 
Pettersson (L) 

2021/70 

12 

§ 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 
2020 

2018/89 

13 - 14 

§ 44 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
2021/41 

15 - 16 
§ 45 Revidering av riktlinjer för styrdokument och 

revidering av policy för lednings och styrning 

2021/8 

17 - 18 

§ 46 Revidering av resepolicy samt antagande av 
riktlinjer för resor i tjänsten 

2021/10 

19 - 20 

§ 47 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften för 
alkoholtillstånd 2021 

2021/42 

21 - 22 

§ 48 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
2020/60 

23 - 24 
§ 49 Antagande av policy för trygghet, säkerhet, 

krisberedskap och civilt försvar i Älmhults 
kommun 

2020/135 

25 - 26 

§ 50 Uppföljning av kommunövergripande intern 
kontroll 2020 

2019/75 

27 - 28 

§ 51 Finansiell rapport 2020 
2021/15 

29 
§ 52 Årsredovisning 2020 

2021/15 

30 - 31 
§ 53 Allmänhetens frågestund för årsredovisningen 

2020 

 

32 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 54 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 
2021/38 

33 - 34 
§ 55 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

2021/38 

35 - 38 
§ 56 Svar på motion om att skapa en 

vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - Gun-
Britt Cedergren och Karl-Henrik Wallerstein 
(KD) 

2019/110 

39 - 40 

§ 57 Svar på motion om att förbättra vägen mellan 
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och 
Eva Ballovarre (S) 

2020/121 

41 - 42 

§ 58 Svar på motion om en samlad trähusstrategi - 
Michael Öberg (MP) 

2020/159 

43 - 45 

§ 59 Svar på motion om behovet av 
kommunekologisk kompetens för att säkra 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 

2020/5 

46 - 47 

§ 60 Svar på motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) 
och Helen Bengtsson (S) 

2020/63 

48 - 49 

§ 61 Meddelande till kommunfullmäktige 
2021/21 

50 
§ 62 Enkla frågor 

 

51 
§ 63 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Elisabeth Peltola (C) om upphandling av 
skolskjuts och färdtjänst 

2021/23 

52 - 54 

§ 64 Motion om insatser som ger ökad trygghet för 
cyklister - Michael Öberg (MP) 

2021/71 

55 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 37 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Tord Åkesson (M) och Kent Ballovarre (S) att justera protokollet jämte 

ordförande. Justeringen äger rum den 4 maj 2021. 
_____ 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 38 Fastställande av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ärendet Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister läggs till 

dagordningen. I övrigt fastställs föredragningslistan. 
_____ 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 39 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.  
_____ 
  

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 40 Information om Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/141 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.  
Det pågår just nu en hög smittspridning nationellt. Ett stort antal fall behöver 
intensivvård vilket ger en hög belastning på vården men antalet avlidna per dag 
sjunker.  
I Kronobergs län har vi haft en stor ökning av smittspridning under vecka 15. 
Den största andelen av insjuknade har den brittiska mutationen av Covid-19. 
Smittspridningen ökar i samtliga länets kommuner.  
Älmhults kommun har en något lägre smittspridning just nu men antal 
insjuknade är på uppgång. Antalet bekräftade fall i Älmhults kommun är just nu 
1229.  
Region Kronoberg ansvarar för vaccinationen av Covid-19 i faserna 2-4. Just nu 
går regionen in i vaccination i fas 3. Det pågår fortfarande vaccinering i fas 2. 
För information om vilka som ingår i fas 3 kan man uppsöka 1177.se.  
Det är av största vikt att alla tar ansvar för att följa rekommendationerna.  
Håll i – håll ut! 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 41 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Göran Pettersson (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Pettersson (L) begärde den 22 februari 2021 att bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-02-22  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Göran Pettersson (L) 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Göran Pettersson (L) 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 42 Val av ersättare i socialnämnden efter Göran 
Pettersson (L) 
Ärendenummer KS 2021/70 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Göran Pettersson (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden.  
Bo Bergsjö (L) meddelar att de inte har någon att nominera för uppdraget under 
dagens sammanträde. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet bordläggs. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 

 Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

 Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 
2020 (1 oktober – 31 december).  
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i februari 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17:  
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 83, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 83 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 39 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 17 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 
 

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 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 44 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna redovisning av ej beslutade motioner, april 2021. 
 

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 12 motioner har ej beretts färdigt. Varav 3 motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 84, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av ej beslutade motioner, april 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 84 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 40 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Redovisning av ej beslutade motioner, april 2021 daterad 2021-03-10 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Revidering av riktlinjer för styrdokument och 
revidering av policy för lednings och styrning 
Ärendenummer KS 2021/8 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 
2. Revidera policy för ledning och styrning i enlighet med utkast daterat 2021-

01-19 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.  
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i 
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att 
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.  
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 71, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-192.    
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med 

utkast daterat 2021-01-19 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 71 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 27 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19 

 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-06-
22 

 

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 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 46 Revidering av resepolicy samt antagande av 
riktlinjer för resor i tjänsten 
Ärendenummer KS 2021/10 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna 

yrkandena på kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av 
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin 
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och 
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i 
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför 
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.  
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare 
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är 
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på 
miljöaspekten av resandet. 
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för 
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk 
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland 
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av 
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en 
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.2.    
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.3.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

02-22.4.    
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes 
arbetsplats. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 74 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 28 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från 
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”. 
Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används ska. 
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
att bereda de uppkomna yrkandena. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften för 
alkoholtillstånd 2021 
Ärendenummer KS 2021/42 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att 
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. 
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid 
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen. 
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige 
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av 
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande 
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften.  
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya 
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga 
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 82, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att befintliga tillståndshavare befrias från 
tillsynsavgift för år 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 82 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 38 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 18 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
 

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 

Socialnämnden 
Alkoholhandläggare 
Ekonomienheten 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 48 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer KS 2020/60 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82 

till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling, för en köpeskilling om 
2,6 miljoner kronor. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut 
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda 
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). 
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett 
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap, 
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 34, att föreslå att 
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 85, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 85 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 41 

 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 34 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22  

 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad, 
daterad 2021-02-18  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Harrysson (C), Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C), Michael Öberg 
(MP), Gun-Britt Cedergren (KD), Lars Ingvert (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 
För kännedom  
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling  
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Virestad Friskola 
För åtgärd  
Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Antagande av policy för trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/135 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i 

Älmhults kommun.  
2. Upphäva befintlig policy beslutad i kommunfullmäktige 2010-10-25, §126. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande 
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder, 
styrelser och bolag. 
Den nya policyn har ett bredare fokus och innefattar hela området trygghet, 
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I begreppet säkerhet innefattas även 
kommunens brottspreventiva arbete. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 87, och beslutade föreslår 
kommunfullmäktige att anta Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och 
civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet upphävs befintlig policy 
beslutad i KF 2010-10-25, §126. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 87 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 42 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i 
Älmhults kommun daterad 2021-03-09 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och Byggnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 50 Uppföljning av kommunövergripande intern 
kontroll 2020 
Ärendenummer KS 2019/75 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av intern kontroll för 

Älmhults kommun 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet.  
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars 
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har 
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020. 
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer 
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 69, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av 
intern kontroll för Älmhults kommun 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 69 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 30 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258 

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150 

 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135 

 Tekniska nämndens beslut TN 2019/23, 2021-03-16, § 38 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139  

 Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning, Kommunstyrelsen 

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 utbildningsnämnden 

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 miljö- och byggnämnden 

 Intern kontrollplan uppföljning av 2020, socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning intern kontrollplan 2020 

 Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020 
 

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 
Samtliga nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 51 Finansiell rapport 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 70, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 70 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 31 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020 
 

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
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Justerandes signaturer   
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§ 52 Årsredovisning 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner kommunens Årsredovisning 2020. 
2. Överlämnar årsredovisningen 2020 till revisorerna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsbokslut 2020.  
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.  
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 75, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2020 och överlämna 
årsredovisningen 2020 till revisorerna. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 75 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 32 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Årsredovisning 2020 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gusten Mårtensson 
(C), Gun-Britt Cedergren (KD), Tomas Simonsson (M) och Gull-Britt Tranvik 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med följande tilläggsyrkande:  
1. Att en handlingsplan för ökad prognossäkerhet tas fram. 
2. Att en plan för hållbara finansiella resultatmål kopplat till kommunens 

investeringsbehov tas fram. 
3. Föreslår kommunfullmäktige besluta att strukturen i kommunens budget 

förändras så att LSS-utjämningsfondens utfall kopplas till socialnämndens 
budget. 

4. Att en analys av orsaken och konsekvensen den ökade semesterlöneskulden 
genomförs under ledning av personalutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit 
dessa. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 53 Allmänhetens frågestund för 
årsredovisningen 2020 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ger allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige får ge allmänheten möjlighet att ställa frågor om 
årsredovisningen. Inga frågor ställdes på sammanträdet.   
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ge allmänheten möjlighet att 
ställa frågor om årsredovisningen 2020 och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____
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§ 54 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 
Ärendenummer KS 2021/38 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ska varje granska årsredovisningen och lämna en rekommendation 
till kommunfullmäktige om huruvida ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller inte. 
Detta utgör ett effektivt verktyg för kontroll av kommunens verksamhet.   
Älmhults revisorer avstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden. Revisorernas 
bedömning är att nämndens arbete med en budget i balans inte varit tillräckligt 
bra. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för övriga nämnder. 
Därtill har revisionen tillstyrkt att kommunfullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-15 

 Granskningsrapport för Elmnet AB för år 2020 daterad 2021-03-16 

 Granskningsrapport för Älmhultsbostäder AB för år 2020 daterad 2021-03-16 

 Granskningsrapport för Älmhults Näringsfastigheter AB för år 2020 daterad 
2021-03-16 

 Granskningsrapport för Elmen AB för år 2020 daterad 2021-03-16  

 Granskningsrapport om årsredovisningen 2020 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Revisorerna 
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§ 55 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
Ärendenummer KS 2021/38 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, valnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden och gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet. 
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en 

plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021-2022. 
4. Kommunstyrelsen fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med socialnämnden 

för att följa upp arbetet med en budget i balans. 
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att 

åstadkomma en budget och verksamhet i balans. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare som varit ledamöter eller ersättare i 
socialnämnden år 2020 deltar inte i beslutet avseende ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet för socialnämnden. 
 

Reservation 
Bo Bergsjö (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Politiker 
skall följa fattade beslut annars tappar tjänstemän och allmänhet förtroendet för 
det demokratiska systemet. En nämnd som inte uppfyller sin uppgift skall inte 
beviljas ansvarsfrihet. 
Carl-Gustaf Hansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska varje år pröva ansvarsfrihet för respektive nämnd och 
beredning. Om nämnden eller beredningen inte skulle beviljas ansvarsfrihet kan 
kommunfullmäktige också välja att avsätta ledamöternas och ersättarnas 
uppdrag i den nämnden eller beredningen.  
Kommunrevisorerna lämnar en revisionsberättelse varje år i samband med 
kommunens årsredovisning. I revisionsberättelsen ska revisorerna 
rekommendera kommunfullmäktige att antingen tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium ska sedan bereda ärendet om 
ansvarsfrihet till kommunfullmäktiges sammanträde. 
Kommunrevisionen har avstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden men tillstyrkt 
ansvarsfrihet för övriga nämnder.  
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja samtliga nämnder ansvarsfrihet. 
 

Beslutsunderlag 
 Presidieskrivelse om ansvarsfrihet daterad 2021-04-16 

 Revisionsberättelse för år 2021-04-15 

 Socialnämnden 2021-03-24, § 23 

 Socialnämndens svar på revisionens yrkande om ansvarsfrihet 

 Information om ställningstagande i ansvarsfrågan för socialnämnden 

 Översikt och kommentarer avseende socialnämndens arbete för budget i 
balans 2018-2020  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Vidar Lundbäck (C), Dan Blixt 
(M), Pontus Haglund (C), Karl-Henrik Wallerstein (KD), Eva Ballovarre (S), 
Elizabeth Peltola (C) och Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till 
kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. 
Bo Bergsjö (L), Michael Öberg (MP) och Tord Helle (SD) yrkar att 
socialnämnden i enlighet med revisorernas yttrande ej beviljas ansvarsfrihet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja Kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, valnämnden, gemensamma överförmyndarnämnden och 
gemensamma nämnden för familjerättsliga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020 och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja Socialnämnden 
ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Votering begärs.  
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beviljat socialnämnden 
ansvarsfrihet. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkterna 
2-4 i presidiets skrivelse och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att bevilja socialnämnden 
ansvarsfrihet och NEJ för att neka socialnämnden ansvarsfrihet. 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) Ja 

  

Tomas Simonsson (M) Ja 
  

Tord Åkesson (M) Ja 
  

Daniel Stenvall (M) Ja 
  

Dan Blixt (M) Ja 
  

Gusten Mårtensson (C) Ja 
  

Elizabeth Peltola (C)  Ja 
  

Marie Olofsson (C)  Ja 
  

Tomas Harrysson (C) Ja 
  

Lars Henriksson (C) Ja 
  

Pontus Haglund (C) Ja 
  

Anders mårtensson (C) Ja 
  

Bo Bergsjö (L)  
 

Nej 
 

Karl-Henrik Wallerstein (KD) Ja 
  

Eva Ballovarre (S) Ja 
  

Monica Haider (S) Ja 
  

Stefan Jönsson (S) Ja 
  

Helen Bengtsson (S) Ja 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) Ja 
  

Petra Karlsson (S) Ja 
  

Kent Ballovarre  (S) Ja 
  

Birgitta Bengtsson (S) Ja 
  

Tommy Lövqvist (S) Ja 
  

Håkan Pettersson (S) Ja 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) Ja 
  

Michael Öberg (MP) 
 

Nej 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

Nej 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) Ja 
  

SAMMANSTÄLLT 25 3 0 
 
Voteringen utfaller med 25 JA-röster, 3 NEJ-röster och 0 som avstod. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 56 Svar på motion om att skapa en 
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - Gun-Britt 
Cedergren och Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
Ärendenummer KS 2019/110 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till följande: 

Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett 
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och 
bitvis otillgänglig sträcka.  
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband 
med kommande arbete med översiktsplanen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en 
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar: 

 Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att 
motionen bifalles i sin helhet. 

Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein 
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å. 
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å 
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig 
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en 
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att 
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av 
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners 
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och 
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné.   
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men 
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler 
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 77, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till följande:  

Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett 
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och 
bitvis otillgänglig sträcka.  
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband 
med kommande arbete med översiktsplanen. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 77 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 34 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD) 
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
Motionär 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 57 Svar på motion om att förbättra vägen mellan 
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/121 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anser motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre 
skriver i en motion att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är riktig men 
att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att det finns 
ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån såväl 
resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av nyttan för 
resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby kommun och 
region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå med mål att 
finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i strategidokument 
lyfts i kommunfullmäktige.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och 
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den 
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i.  
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella 
vägsträckningen relativt låg prioritet vilket försvårar en dialog med Trafikverket 
i frågan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen 
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring 
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med 
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i 
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av 
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 78, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 78 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 35 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14 

 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Motionärer 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 58 Svar på motion om en samlad trähusstrategi - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/159 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bifalla motionen. 
 

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 ta fram en trä-
husstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults 
kommun inkluderat bolagen.  
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för 
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under 
hösten 2021. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 79, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 79 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 36 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-12-
10  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen.  
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öberg (MP) med fleras yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Michael Öberg (MP) med fleras yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens 
förslag och NEJ för bifall till motionen.  

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) Ja 

  

Tomas Simonsson (M) Ja 
  

Marie Rosenquist (M) Ja 
  

Jacob Willborg (M) Ja 
  

Tord Åkesson (M) Ja 
  

Daniel Stenvall (M) Ja 
  

Dan Blixt (M) Ja 
  

Gusten Mårtensson (C) Ja 
  

Elizabeth Peltola (C)  Ja 
  

Marie Olofsson (C)  Ja 
  

Tomas Harrysson (C) Ja 
  

Lars Henriksson (C) Ja 
  

Vidar Lundbäck (C) Ja 
  

Pontus Haglund (C) Ja 
  

Anders Mårtensson (C) Ja 
  

John-Arne Sandström (C) Ja 
  

Lina Yosefi (L)  
 

Nej 
 

Bo Bergsjö (L)  
 

Nej 
 

Karl-Henrik Wallerstein (KD) Ja 
  

Gun-Britt Cedergren (KD) Ja 
  

Eva Ballovarre (S) 
 

Nej 
 

Monica Haider (S) 
 

Nej 
 

Stefan Jönsson (S) 
 

Nej 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Lars Ingvert (S) 
 

Nej 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

Nej 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

Nej 
 

Petra Karlsson (S) 
 

Nej 
 

Kent Ballovarre (S) 
 

Nej 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

Nej 
 

Tommy Lövqvist (S) 
 

Nej 
 

Ann Johansson (S) 
 

Nej 
 

Håkan Pettersson (S) 
 

Nej 
 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
 

Nej 
 

Predrag Jankovic (V) 
 

Nej 
 

Michael Öberg (MP) 
 

Nej 
 

Börje Tranvik (-) 
 

Nej 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

Nej 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

Nej 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) Ja 
  

SAMMANSTÄLLT 19 20 0 
 
Voteringen utfaller med 19 JA-röster, 20 NEJ-röster och ingen ledamot avstod 
från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Motionär 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 59 Svar på motion om behovet av 
kommunekologisk kompetens för att säkra 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/5 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Avslå motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de 
Gröna i Älmhult yrkar: 
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas. 
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun 
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på 
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med 
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens 
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor.  
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex. 
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård. 
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen 
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen 
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med 
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk 
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt 
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades 
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan 
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till 
kommande översiktsplan.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser 
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av 
förstärkning kopplat till att kommunen växer.  
Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen 
avslås.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 80, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 80 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 § 37 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öbergs (MP) yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Motionären 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 60 Svar på motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och 
Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bifalla punkt 1 i motionen. 
2. Anse punkt 2 och 3 i motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som 
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att 
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.  
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;  
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram.  
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas.  
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal 

och regional demokrati (ID) av projekten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta 
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och 
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap 
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra 
utifrån sina kunskaper. 
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden 
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med 
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 81, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att punkt 1 bifalls och punkt 2 och 3 är besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 81 

 Kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-15, § 15 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98 

 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-06-
09 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

49



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 61 Meddelande till kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/21 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Redovisningen noteras till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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

1. Länsstyrelsen – Beslut om efterträdarval 
2. Socialnämnden § 24/2021 – Tillsynsplan för 2021-2022 

 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelande till kommunfullmäktige daterad 2021-04-19  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om redovisningen kan noteras till protokollet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____
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§ 62 Enkla frågor 
 
Nedanstående frågor ställdes vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medgav 
för var och en av frågorna att de får ställas: 
 

 Carl-Gustaf Hansson (SD) frågar Elizabeth Peltola (C) om busskurerna. När 
kan vi få en busskur i Liatorp vid affären och bykrogen? 
 
Elizabeth Peltola (C) svarar att tekniska nämnden hanterar frågan och att hon 
inte har något svar just nu. 

 
_____ 
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§ 63 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Elisabeth Peltola (C) om upphandling 
av skolskjuts och färdtjänst 
Ärendenummer KS 2021/23 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en interpellation om upphandling av 
skolskjuts och färdtjänst till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C). 
I interpellationen ställs följande frågor:  

1. Hur mycket är de samlade kostnaderna för upphandlingen av skolskjutsar 
och färdtjänst i Älmhults kommun (inkluderat interna respektive 
konsultkostnader)? Har kommunen haft rätt förutsättningar när det gäller 
kompetens och resurser? 

2. Undrar hur överlämningen fungerat när Flexbuss Sverige AB tagit över 
skolskjuts? Vilket ansvar har Älmhults kommun för att ruttplanering 
fungerar optimalt? 

3. Hur ser du idag att Älmhults kommun valt att göra egen upphandling och 
inte anslutit sig till den länsgemensamma upphandlingen kring skolskjuts 
och färdtjänst?  

4. Kommer Älmhults kommun delta i samtliga steg och ansluta sig till 
Region Kronobergs länsgemensamma upphandling av skolskjutsar, 
färdtjänst och serviceresor när så är möjligt? När kommer invånare på 
landsbygden kunna erbjudas närtrafik i Älmhults kommun, oavsett 
kommunal eller länsgemensam upphandling? 

Elizabeth Peltola (C) har den 2021-04-25 svarat följande:  
1. Hur mycket är de samlade kostnaderna för upphandling av skolskjutsar och 

färdtjänst i Älmhults kommun (inkluderat interna respektive 
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konsultkostnader)? Har kommunen haft rätt förutsättningar när det gäller 
kompetens och resurser.  
Upplägget för upphandlingen har sett likadan ut som vid föregående 
upphandling som också genomfördes av Älmhults kommun (med trafikstart 
2012). Vid bägge tillfällena har en extern upphandlingskonsult anlitats.  
I aktuell upphandling har kostnaderna för konsulten varit ca 600 tkr. Genom 
att en upphandlingskonsult anlitas så avlastas upphandlingsenheten som 
kunnat färdigställa andra upphandlingar.  
Övriga interna kostnader är svåra att värdera då det är en lång process. T ex 
har politiker utsetts för att medverka i inledande dialog om vilka krav som 
ska ställas i processen. Som vid liknande upphandlingar deltar tjänstemän i 
upphandlingsprocessen i arbetsgrupper. Detta sker oavsett om kommunen 
själv genomför upphandlingen eller om man ingår i ett samarbete kring 
upphandlingen.  
Vid varje upphandling finns möjligheten för anbudsgivarna att överklaga 
tilldelningsbeslutet. Processen med överklagan har tagit tid för tjänstemän på 
kommunen, men det är en viktig del i den demokratiska processen. 
 

2. Undrar hur överlämningen fungerar när Flexbuss Sverige tagit över 
skolskjuts? Vilket ansvar har Älmhults kommun för att ruttplanering fungerar 
optimalt? 
Med tanke på den utdragna processen fick Flexbuss extremt kort tid för 
förberedelser (ca 1 mån). Initialt förekom händelser och klagomål som 
successivt rättats till. Samtidigt bör man vara medveten om att det är normalt 
vid byte av entreprenör liksom vid uppstart av termin (främst hösttermin) att 
det tar en tid innan allt rullar som det är tänkt. Det hade självklart varit 
önskvärt med en längre förberedelsetid vid övertagandet. Flexbuss kör sedan 
tidigare skolskjuts i Växjö, Tingsryd och Lessebo.  
Älmhults kommun har ansvar för ruttplanering eftersom det är kommunen 
som har vetskap om vilka barn/elever som är berörda av skolskjuts.  
 

3. Hur ser du idag att Älmhults kommun valt att göra egen upphandling och inte 
anslutit sig till den länsgemensamma upphandlingen kring skolskjuts och 
färdtjänst? 
Liksom vid upphandlingen inför trafikstart 2012 så var bakgrunden till valet 
att kunna ge förutsättningar för lokala entreprenörer att lämna anbud. Så har 
också skett vid bägge upphandlingstillfällena. Min inställning är att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för att de lokala företagen ska kunna lämna 
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anbud vid olika upphandlingar. Givetvis inom de ramar som Lagen om 
offentlig upphandling ställer och också med tanke på att de upphandlingar 
som sker ska innebära att vi använder skattemedel på bästa sätt.  
 

4. Kommer Älmhults kommun delta i samtliga steg och ansluta sig till Region 
Kronobergs länsgemensamma upphandling av skolskjuts, färdtjänst och 
serviceresor när så är möjligt? När kommer invånare på landsbygden kunna 
erbjudas närtrafik i Älmhults kommun, oavsett kommunal eller 
länsgemensam upphandling? 
Beslut om huruvida Älmhults kommun ska ansluta sig till upphandlingen 
kommer att ske under tidig höst. Kommunen har fått information från 
Trafiknämnden om upplägg och tidplan.  
Redan idag är det möjligt för boende i Älmhult att använda 
kompletteringstrafik om man har långt till en busshållplats. Om och när denna 
trafik kan utvecklas vidare till Närtrafik finns i nuläget ingen tidplan för. 
Tyvärr har också den pågående pandemin slagit hårt generellt mot 
kollektivtrafik och påverkat såväl intäkter som användandet av 
kollektivtrafiken. 

 

Beslutsunderlag 
 Interpellation daterad 2021-03-30  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige tillåter att interpellationen får ställas 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad och 
finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____
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§ 64 Motion om insatser som ger ökad trygghet för 
cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande:  
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder 
och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag 
kan minska och trafiksäkerheten öka. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-19  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till tekniska 
nämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden
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