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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-21 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-06-24 2021-07-16 

Anslagstid  
2021-06-25 – 2021-07-15  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kanslienheten, kommunhuset  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21   

 
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) 
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) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) (Deltog på distans) 
Thomas Harrysson (C) (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) 
Tord Åkesson (M) (Deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) (Deltog på distans) 
 

3



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tjänstgörande ersättare 
Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) (Deltog på distans) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 85 (Deltog på distans) 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 85 (Deltog på distans) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 82 Val av justerare 

 

7 
§ 83 Fastställande av föredragningslistan 

 

8 
§ 84 Kalendarium 

 

9 
§ 85 Information till kommunfullmäktige om Covid-

19 

2020/141 

10 

§ 86 Avsägelse från samtliga kommunala uppdrag 
2021/1 

11 
§ 87 Val uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen 

efter Bo Bergsjö (L) 

2021/104 

12 

§ 88 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Staffan Wyke (M) 

2021/83 

13 - 14 

§ 89 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år 
2021 

2021/92 

15 - 16 

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

2021/10 

17 - 19 

§ 91 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 
2021/84 

20 - 21 
§ 92 Finansiell rapport per mars 2021 

2021/63 

22 - 23 
§ 93 Delårsrapport 1 år 2021 

2021/63 

24 - 26 
§ 94 Tekniska nämndens äskande om överflyttning 

av medel till 2021 

2021/15 

27 - 29 

§ 95 Svar på motion om välfärdssystemets 
förändringar - Predrag Jankovic (V) 

2020/158 

30 - 32 

§ 96 Svar på motion om suicidprevention - Eva 
Ballovarre (S) 

2020/157 

33 - 34 

§ 97 Svar på motion om att utveckla 
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre 
(S) 

2020/106 

35 - 37 

§ 98 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om 

2021/52 

38 - 39 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 

§ 99 Meddelande till kommunfullmäktige 
2021/21 

40 
§ 100 Interpellationer 

 

41 
§ 101 Nya motioner 

 

42 
§ 102 Enkla frågor 

 

43 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 82 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utser Vidar Lundbäck (C) och Predrag Jankovic (V) att justera protokollet 

jämte ordförande. Justeringen äger rum den 23 juni 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 83 Fastställande av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 84 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 85 Information till kommunfullmäktige 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.  
Läget är bättre på nationell nivå. Antalet intensivvårdade sjunker och detsamma 
gäller antalet avlidna. 
I Kronobergs län har smittspridningen minskat kraftigt. I nuläget finns två 
inlagda på sjukvårdsavdelning men ingen behöver intensivvård.  
I Älmhults kommun har antalet sjukdomsfall per vecka minskat kraftigt.  
Vaccination i fas 4 pågår just nu. Det finns tre platser i Älmhult för vaccination. 
Kontakta 1177 om du har frågor om vaccination. Från och med nästa vecka 
släpps tider för 18–39 åringar. 
Från den 1 juli kommer det finnas ett vaccinationspass från Sverige som anger 
om man är vaccinerad.  
Trots att smittspridningen ser bättre ut just nu så är det viktigt att alla fortsätter 
vara försiktiga och följa restriktionerna. Smittspridningen kan snabbt öka igen 
om vi inte följer restriktionerna. Just nu oroar vi oss för delta-varianten som är 
upp till 60 procent mer smittsam än tidigare varianter. 
Håll i – håll ut!   
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 86 Avsägelse från samtliga kommunala uppdrag 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Bo Bergsjö (L) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 

och ledamot i kommunstyrelsen. 
2. Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning för uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bo Bergsjö (L) avsade sig samtliga uppdrag i kommunen den 2 juni 2021. 
Kommunfullmäktige har nu att entlediga Bo Bergsjö (L) från sina uppdrag.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse 2021-06-02  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Bo Bergsjö (L) från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Bo Bergsjö (L) 
För åtgärd 
Kansliet
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 87 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Bo Bergsjö (L) 
Ärendenummer KS 2021/104 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Lars-Gunnar Gustafsson (L) utses till ledamot i kommunstyrelsen efter Bo 

Bergsjö (L). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Bo Bergsjö (L) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen 2021-06-21, § 86. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen. Liberalerna 
har nominerat Lars-Gunnar Gustafsson (L) som ny ledamot1.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Lars-Gunnar Gustafsson 
(L) som ledamot i kommunfullmäktige efter Bo Bergsjö (L) och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
För åtgärd 
Kansliet 

 
1 Mejl från Bo Bergsjö 2021-05-30, dnr 2021/104 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 88 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Staffan Wyke (M) 
Ärendenummer KS 2021/83 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Stella Lindqvist Käll (M) utses som ersättare i tekniska nämnden efter 

Staffan Wyke (M). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Staffan Wyke (M) från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden, § 72. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 
2021-05-31 och beslutade att bordlägga ärendet. Kommunfullmäktige har att 
utse en ny ersättare i nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 72  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) nominerar Stella Lindqvist Käll (M) som ersättare i tekniska 
nämnden. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Stella Lindqvist Käll (M) 
som ersättare i tekniska nämnden efter Staffan Wyke (M) och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Stella Lindqvist Käll (M) 
För åtgärd 
Kansliet
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 89 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

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

LSS för kvartal 1 år 2021 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 1 
2021 (1 januari – 31 mars). 
För kvartal 1 år 2021 redovisas 22 ej verkställda beslut. 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i april 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-05-19, § 55:  
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 133, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2021 noteras till protokollet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 133 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26 

 Socialnämnden 2021-05-19, § 55 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 
 

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  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.    
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

05-12.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot besluten. 
 

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. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.    
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 

2021-02-22.4.    
4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes 

arbetsplats. 
Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, 
§ 46, lades följande yrkanden: 

1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från 
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”. 

2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används 
ska. 

3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 119, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.    
2.  Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.    
3.  Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

05-12.    
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 119 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 66 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 

 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46 
 

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 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 91 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 
Ärendenummer KS 2021/84 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2020.  
2.  Beviljar för Älmhults kommuns del förbundsdirektionen i VoB Kronoberg 

ansvarsfrihet för 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2020.  
Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens 
kvalité och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatt medel förvaltas så effektivt som 
möjligt.  
Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp ekonomisk buffert 
vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet. 
Det ekonomiska resultatet för 2020 är ett överskott om 488 000 kronor. 
I revisionsberättelsen föreslås att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i 
direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020. 
Socialnämnden beslutade 2021-06-16, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2020.  
2. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del 
förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2021. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-21, § 143, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2020.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

2. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del 
förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21, § 143 

 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 90 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Följebrev med årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 

 Revisionsberättelse för VoB Kronoberg 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 
VoB Kronoberg 
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§ 92 Finansiell rapport per mars 2021 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

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. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 124, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 124 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 71 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

 Finansiell rapport per 2021-03-31. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 Delårsrapport 1 år 2021 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tillföra Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första hand arbeta för att få 

fler människor till egen försörjning och därmed minska behovet av 
ekonomiskt bistånd. De 8 miljoner som tillförs Socialnämnden samt 400 000 
kronor som avsätts för utredningen påverkar resultatet i enlighet med 
beslutad budget 2021. 

2. Godkänna kommunens delårsrapport 1. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Gull-Britt Tranvik (SD) och Carl-Gustaf Hansson (SD) reserverar sig mot 
besluten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och 
ekonomi.  
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del 
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis – 
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med 
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar 
att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor 
prognososäkerhet.  
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat 
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr. 
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att 
uppnås. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 125, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första 

hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och därmed minska 
behovet av ekonomiskt bistånd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03 

 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63 

 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30 

 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60 

 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45 

 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19 

 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden  

 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Eva Ballovarre (S), Sonja Emilsson (M), Gusten 
Mårtensson (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till 
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kommunstyrelsens förslag med tillägget att de 8 miljoner som tillförs 
Socialnämnden samt 400.000 som avsätts för utredningen tas från ”finansen”, 
dvs årets resultat där Resultatutjämningsreserven används i enlighet med 
beslutad budget 2021. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att tilldela 8 
miljoner kronor till socialnämnden samt Elizabeth Peltolas (C) tilläggsyrkande. 
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 Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: 
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat 
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland 
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i 
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande. 
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för 
verksamheterna inte uppnås.  
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande 
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat 
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa 
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att 
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma 
en budget och verksamhet i balans.  
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att 
verkställa ovan nämnda beslut. 
 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 94 Tekniska nämndens äskande om överflyttning 
av medel till 2021 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela tekniska nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende 

investeringsprojekt 17400 ”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras 
genom upplåning. 

2. Tilldela tekniska nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende 
investeringsprojekt 17472 ”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom 
upplåning. 

3. Tilldela tekniska nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende 
investeringsprojekt 17920 ”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras 
genom upplåning. 

4. Tilldela tekniska nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende 
investeringsprojekt 10462 ”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att 
finansieras genom upplåning. 

5. Tilldela tekniska nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende 
investeringsprojekt 18300 ”Fordon och maskiner”, att finansieras genom 
upplåning. 

6. Avslå tekniska nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende 
investeringsprojekt 17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”. 

7. Avslå tekniska nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för 
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden 
rambudget 2020. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
I tekniska nämndens ärende för årsanalys 2020 framkom att den pågående 
pandemin (Covid-19) har påverkat tekniska förvaltningens verksamhet mycket 
under året vilket har föranlett att vissa investeringsprojekt inte kunnat 
färdigställas eller påbörjas enligt plan. Tekniska nämnden önskar därför att 
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medel för investeringsprojekten överflyttas till 2021. Tekniska nämndens totala 
äskande om överföring av investeringsmedel är 14 286 tkr.   
Projekt 17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler” äskas överföring om 900 tkr 
men då prognosen för projektet i delårsrapport 1 indikerar att 725 tkr kommer 
användas 2021 och det redan finns budget om 600 tkr på projektet föreslås att 
detta äskande avslås och hanteras inom nämndens tilldelade ram. Detta eftersom 
uppfattningen är att äskandet redan är hanterat i innevarande års prognos. 
För projekt 15000 ”VA-sanering befintlig” har tekniska förvaltningen föreslagit 
att minska tilldelad ram 2021 för att hantera det budgetöverskridande som 
gjordes på projektet 2020. Men eftersom ramar är ettåriga överförs inte negativa 
budgetavvikelser mellan åren varpå överföringen av minskning av ram om 900 
tkr för projekt 15000 på grund av överskridande av rambudget 2020 föreslås 
avslås. 
Övriga äskande föreslås bifallas. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 127, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 

nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17400 
”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras genom upplåning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17472 
”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom upplåning. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17920 
”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras genom upplåning. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 10462 
”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att finansieras genom upplåning. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 18300 
”Fordon och maskiner”, att finansieras genom upplåning. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska 
nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende investeringsprojekt 
17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”. 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska 
nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för 
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden 
rambudget 2020. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 127 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 74 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 

 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 39  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Tekniska förvaltningens Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas 
över 

 

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 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 95 Svar på motion om välfärdssystemets 
förändringar 
Ärendenummer KS 2020/158 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens svar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Predrag Jankovic (V) lämnade 2020-12-11 in en motion om välfärdssystemets 
förändringar. I motionen yrkas:  

1. Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga 
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många 
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd. 

2. Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta 
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer). 

3. Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och 
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom. 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för beredning 2021-
01-12, § 16. 
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2021-04-21, § 42, och 
beslutade: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar 

arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen 
i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 128, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
socialnämndens svar. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 128 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 75 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

 Socialnämndens beslut 2021-04-21, §42 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31 

 Motion daterad 2020-12-11 
 

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

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI 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   
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Vidar Lundbäck (C) Ja   

31



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Pontus Haglund (C) Ja   
Anders mårtensson (C) Ja   
John-Arne Sandström (C) Ja   
Karl-Henrik Wallerstein (KD) Ja   
Gun-Britt Cedergren (KD) Ja   
Eva Ballovarre (S)  Nej  
Stefan Jönsson (S)  Nej  
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 17 0 

Omröstningen utfaller med 19 JA-röster och 17 NEJ-röster. Inga ledamöter 
avstod från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialnämnden 
 

32



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 Svar på motion om suicidprevention 
Ärendenummer KS 2020/157 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bifalla motionen. 
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I 
motionen yrkas: 

 Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention. 
Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 2021-
01-12, § 14. 
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 129, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge socialnämnden i uppdrag att i 
samarbete med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal 
handlingsplan för suicidprevention. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 129 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 76 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 

 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

 Motion daterad 2020-12-11 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (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. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 97 Svar på motion om att utveckla 
laddinfrastrukturen i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/106 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bifaller motionen. 
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och 

investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år 
2022–2023. 

3. Älmhultsbostäder ska involveras i arbetet för laddinfrastruktur i Älmhult, för 
att sätta upp laddstationer bland flerfamiljshusen (i fastighetsbeståndet). 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för 
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults 
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen. 
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att 
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och 
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren 
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela 
Älmhults kommun. 
Följande åtgärder yrkas i motionen:  
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp 

laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke 
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på 
stationerna.  

2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för 
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.  

3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på 
kommunens parkeringar.  

Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar 
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-02-02, § 26. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet 2021-03-16, § 36.  
Från yttrandet: ”Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning 
om laddinfrastruktur i Älmhults kommun under förutsättning att medel för 
utredningen avsätts. En utredning av detta slag beräknas ta tre månader 
och kosta cirka 300 000 kr. För att utredningen ska vara av värde att 
genomföra behöver även drift- och investeringsmedel avsättas.”.1 
Baserat på tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen 
bifall till motionen.  
Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och 
investeringsmedel för projektet föreslås behandlas inom budgetprocessen för år 
2022–2023.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 120, och beslutade föreslå 
följande:  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och 

investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år 
2022–2023. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 120 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 67 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 36 

 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24  

 Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02, §26  

 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen. 

 
1 Komplett yttrande samt kostnadsberäkning av drift- och investeringsmedel finns i bilaga ”Yttrande 

gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24” 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen med tillägget att 
Älmhultsbostäder involveras i arbetet för laddinfrastruktur i Älmhult, för att 
sätta upp laddstationer bland flerfamiljshusen (i fastighetsbeståndet). 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag till motionen.  
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 Michael 
Öbergs (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 
Ärendenummer KS 2021/52 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud att vistas i 

en park, på en badplats eller på någon annan särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns påtaglig risk för trängsel, med stöd av 8 kap. Förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19.  

2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den 30 
september 2021. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021 
och gäller t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8 
kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för 
trängsel. Innan ett sådant beslut fattas skall Folkhälsomyndigheten och regionens 
smittskyddsläkare ges möjlighet att yttra sig i frågan. 
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för 
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt 
föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, efter yttrande 
från regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om 
föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet. 
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 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 136, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande: 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter 

om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel, med stöd av 
8 kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19.  

2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den 30 
september 2021. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 136 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 78 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 
 

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 
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 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Meddelande till kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/21 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Noterar informationen till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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

1. Länsstyrelsen – Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

2. Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation 
3. Information från Kommuninvest om riskskatten 
4. Socialnämnden § 31/2021 - Uppdrag om besparingar 2021 
5. Lägesrapport från världsarvsnomineringsprojektet The Rise of 

Systematic Biology 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-06-11 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen till 
protokollet. 
_____ 
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 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Interpellationer 
 

Information 
Inga interpellationer har inkommit till sammanträdet.  
_____ 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 101 Nya motioner 
 

Information 
Inga nya motioner har inkommit till sammanträdet.  
_____ 
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 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Enkla frågor 
 
 
Stefan Jönsson (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om paviljongerna på 
Linnéskolan. Kan han garantera att paviljongerna är på plats på Linnéskolan till 
hösten? 
Gusten Mårtensson (C) svarar att han inte fått någon information om att det 
skulle vara försenat.  
Eva Ballovarre (S) frågar Tomas Simonsson (M) om skötsel av badplatser. Hur 
fungerar skötseln av badplatserna i kommunen? 
Tomas Simonsson (M) svarar att skötseln oftast sköts av en förening efter avtal 
med kommunen. 
Eva Ballovarre (S) frågar Marie Rosenquist (M) om läget inför sommaren i 
socialförvaltningen. Hur ser bemanningen ut inför sommaren och hur 
beredskapen för värmen ser ut? 
Marie Rosenquist (M) svarar att bemanningen ska vara okej inför sommaren och 
att hon inte fått några indikationer på att det skulle vara något problem med 
värmen. 
Michael Öberg (MP) frågar Elizabeth Peltola (C) om upphandlingen av 
skolskjuts. Hur går kommunen vidare i ärendet? 
Elizabeth Peltola (C) svarar att kommunen kommer göra en ny upphandling för 
skolskjuts och färdtjänst. 
Lars Ingvert (S) frågar Marie Rosenquist (M) om neddragningen på särskilt 
boende. Hur går det med stängningen av avdelningen Klinten på Almgården? 
Marie Rosenquist (M) svarar nedstängningen inte är klar förrän efter sommaren. 
_____ 
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