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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Börje Tranvik (-) 
Eva Ballovarre (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Petra Karlsson (S) 
Tommy Lövquist (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Dan Blixt (M) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Daniel Stenvall (M) 
Jakob Willborg (M) 
Tord Åkesson (M) 
Michael Öberg (MP) 
Ingegerd Lennartsson (L) 
Pontus Haglund (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Anders Mårtensson (C) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Predrag Jankovic (V) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Patricia Schooner (S) ers: Monica Haider (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) 
Hilda Aramayes Ardash (KD) ers: Gun-Britt Cedergren (KD) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Roger Johansson, utbildningschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 103 Val av justerare 

 

7 
§ 104 Fastställande av föredragningslistan 

 

8 
§ 105 Kalendarium 

 

9 
§ 106 Information om Covid-19 

 

10 
§ 107 Information om utbildningsnämndens 

verksamheter 

 

11 

§ 108 Val till uppdraget som ledamot i 
valberedningen efter Bo Bergsjö (L) 

2021/145 

12 

§ 109 Val till uppdraget som ersättare i 
valberedningen efter Senada Hodzic (L) 

2021/146 

13 

§ 110 Avsägelse från uppdraget som revisor från 
Karl-Henrik Johansson (V) 

2021/1 

14 

§ 111 Val till uppdraget som revisor efter Karl-
Henrik Johansson (V) 

2021/147 

15 

§ 112 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden från Birgitta Nilsson (S) 

2021/1 

16 

§ 113 Val till uppdraget som ersättare efter Birgitta 
Nilsson (S) 

2021/148 

17 

§ 114 Avsägelse från uppdragen som ledamot i 
tekniska nämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige från Staffan Ferm (S) 

2021/1 

18 - 19 

§ 115 Val till uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden efter Staffan Ferm (S) 

2021/149 

20 

§ 116 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden från Ola Willhammar (C) 

2021/1 

21 

§ 117 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 

2021/150 

22 

§ 118 Valdistrikt inför valet 2022 
2021/121 

23 - 24 
§ 119 Delrapport Parlamentariska beredningen 2021-

2022 

2021/120 

25 - 26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 120 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 

2021/124 

27 - 28 

§ 121 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 

2021/59 

29 - 30 

§ 122 Deltagande i Region Kronobergs 
trafikupphandling 2025 

2021/80 

31 - 33 

§ 123 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

2021/108 

34 - 35 

§ 124 Socialnämndens begäran om avsteg från Policy 
för intraprenad i Älmhults kommun och 
förlängning av intraprenadsavtal Solgården 

2017/21 

36 - 37 

§ 125 Meddelande till kommunfullmäktige 
2021/21 

38 
§ 126 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

om uppföljning av avtal 

2021/23 

39 - 40 

§ 127 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om kyld mat 

2021/23 

41 - 42 

§ 128 Motion om att ta vara på barnens engagemang 
och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek 
i Älmhults kommun - Michael Öberg (MP) 

2021/155 

43 - 44 

§ 129 Enkla frågor 
 

45 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 103 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Daniel Stenvall (M) och Predrag Jankovic (V) att justera protokollet 

jämte ordföranden. Protokollet justeras måndagen den 4 oktober. 
_____ 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 104 Fastställande av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Lägger till ärende om motion att ta vara på barnens engagemang och idéer 

på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults kommun. I övrigt fastställs 
dagordningen. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 105 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 106 Information om Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Information 
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.  
Läget är återigen bättre på nationell nivå. Antalet intensivvårdade sjunker och 
detsamma gäller antalet avlidna. Smittan kommer och går i landet över tid. Men 
är på en låg nivå just nu. 
I Kronobergs län har smittspridningen minskat. Mellan vecka 18 och vecka 32 
minskade smittan kraftigt i länet från ca 1100 sjukdomsfall per vecka till ca 100 
sjukdomsfall per vecka. Sedan pandemin startade har länet haft 23 361 
konstaterade fall av Covid-19 och 319 avlidna.   
I Älmhults kommun är smittspridningen i kommunen låg just nu.  
Restriktionerna håller på att avvecklas succesivt just nu. Avvecklingen sker i 
fem steg. Den 29 september kommer steg 4 i avvecklingen ske. För mer 
information om de restriktioner som släpps kan du gå in på 
folkhälsomyndighetens hemsida. 
Steg 5 i avvecklingen är inte tidsbestämd ännu. 
Restriktionerna släpps inte för de som inte är fullvaccinerade. 
Andelen kronobergare som fått första dosen är 83,3 % och andelen kronobergare 
som fått andra dosen är 77,1%. 
Trots att smittspridningen ser bättre ut just nu så är det viktigt att alla fortsätter 
vara försiktiga och följa de restriktioner som ännu består. Smittspridningen kan 
snabbt öka igen. Pandemin är inte över! 
Håll i – håll ut!   
_____ 
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 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 107 Information om utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Information 
Gusten Mårtensson (C), utbildningsnämndens ordförande, och utbildningschefen 
informerar om utbildningsnämndens verksamheter och det systematiska 
kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 108 Val till uppdraget som ledamot i 
valberedningen efter Bo Bergsjö (L) 
Ärendenummer KS 2021/145 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Ingegerd Lennartsson (L) till ledamot i valberedningen efter Bo Bergsjö 

(L). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Bo Bergsjö 2021-06-21, § 86. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i valberedningen efter Bo Bergsjö.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ingegerd Lennartsson (L) nominerar Ingegerd Lennartsson (L) som ledamot i 
valberedningen efter Bo Bergsjö (L). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ingegerd 
Lennartssons (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ingegerd Lennartsson (L) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 109 Val till uppdraget som ersättare i 
valberedningen efter Senada Hodzic (L) 
Ärendenummer KS 2021/146 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Platsen som ersättare efter Senada Hodzic (L) i valberedningen är vakant. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Senada Hodzic (L) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 2020-06-22, § 68. Vid entledigandet föll Senada 
Hodzics (L) valbarhet till kommunfullmäktiges valberedning och 
kommunfullmäktige har således att välja ny ersättare till valberedningen.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ingegerd Lennartsson (L) yrkar att platsen som ersättare Senada Hodzic (L) i 
valberedningen hålls vakant. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ingegerd 
Lennartssons (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 110 Avsägelse från uppdraget som revisor från 
Karl-Henrik Johansson (V) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Karl-Henrik Johansson (V) från uppdraget som revisor i 

kommunrevisionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karl-Henrik Johansson (V) har lämnat in, 2021-06-17, sin avsägelse från 
uppdraget som revisor i kommunrevisionen.   
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-06-17  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Karl-Henrik Johansson 
(V) från uppdraget som revisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Länsstyrelsen 
Karl-Henrik Johansson (V) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 111 Val till uppdraget som revisor efter Karl-
Henrik Johansson (V) 
Ärendenummer KS 2021/147 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Platsen som revisor efter Karl-Henrik Johansson (V) är vakant. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 110, att entlediga Karl-Henrik 
Johansson (V) från uppdraget som revisor i kommunrevisionen.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Predrag Jankovic (V) yrkar att platsen som revisor i kommunrevisionen efter 
Karl-Henrik Johansson (V) hålls vakant.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Predrag 
Jankovics (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 112 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden från Birgitta Nilsson (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Birgitta Nilsson (S) från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Nilsson lämnade in en avsägelse, 2021-08-27, från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-08-27  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Birgitta Nilsson (S) 
från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Birgitta Nilsson 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 113 Val till uppdraget som ersättare efter Birgitta 
Nilsson (S) 
Ärendenummer KS 2021/148 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Johansson (S) till ersättare i utbildningsnämnden efter Birgitta 

Nilsson (S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade 2021-09-27, § 112, Birgitta Nilsson från 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Thomas Johansson (S) till uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden efter Birgitta Nilsson (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Thomas Johansson (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 114 Avsägelse från uppdragen som ledamot i 
tekniska nämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige från Staffan Ferm (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Staffan Ferm (S) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden 

och ersättare i kommunfullmäktige. 
2. Hemställa till Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Ferm lämna in en avsägelse, 2021-08-31, från uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden på grund av flytt. Eftersom Staffan Ferm inte längre är 
folkbokförd i Älmhults kommun har också hans valbarhet för uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige upphört.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-08-31 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Staffan Ferm (S) från 
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2021-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Staffan Ferm (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 115 Val till uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden efter Staffan Ferm (S) 
Ärendenummer KS 2021/149 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Staffan Ferm (S) 2021-09-27, § 114, från 
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ledamot i tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag till beslut 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 116 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden från Ola Willhammar (C) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Ola Willhammar (C) från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ola Willhammar lämna in en avsägelse, 2021-08-17, från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-08-17  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Ola Willhammar (C) 
från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ola Willhammar 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 117 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 
Ärendenummer KS 2021/150 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade, 2021-09-27, § 116, Ola Willhammar (C) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ersättare i tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 118 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer KS 2021/121 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet med valkansliets 

förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten.  
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt.   
Valnämnden behandlade ärendet 2021-06-22, § 5, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet 
med valkansliets förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-09-07, § 163, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet 
med valkansliets förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 163 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 98 

 Valnämndens beslut 2021-06-22, § 5 

 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02  
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 Läsinstruktioner till underlag för valdistrikt 2022 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 

 Nya valdistriktsgränser inom centralorten, karta 

 Nya valdistriktsgränser utanför centralorten, karta 
 

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 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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§ 119 Delrapport Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner delrapporten för parlamentariska beredningen daterad 2021-08-

19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171, en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda.  
Parlamentariska beredningen behandlade ärendet 2021-08-19, § 17, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delrapporten för 
parlamentariska beredningen daterad 2021-08-19. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-09-07, § 164, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna delrapporten för parlamentariska beredningen 
daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 164 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 99 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-08-19, § 17 

 Delrapportering till fullmäktige - parlamentariska beredningens arbete 
februari–juni 2021, daterad 2021-08-19  
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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 
Parlamentariska beredningen 
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§ 120 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 
Ärendenummer KS 2021/124 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 

ledamöter. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 
Parlamentariska beredningen har beslutat, 2021-06-03, § 14, att inte föreslå 
någon förändring av antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande 
mandatperiod.  

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-09-07, § 165, och beslutade föreslå 
att kommunfullmäktige under mandatperioden 2022–2026 ska ha oförändrat 41 
ledamöter. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 165 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 100 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M), Tord Åkesson (M), Sonja Emilsson (M) yrkar att 
kommunfullmäktige ska vara 31 ledamöter i kommunfullmäktige. 
Eva Ballovarre (S), Lars Ingvert (S), Marie Olofsson (C), Predrag Jankovic (V), 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Dan Blixt 
(M) med fleras yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/59 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-09-07, § 166, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 166 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 102 
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 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 122 Deltagande i Region Kronobergs 
trafikupphandling 2025 
Ärendenummer KS 2021/80 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om upphandling och 

samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor. 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal för överlåtande av ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst-tillkommande kommun med tillhörande 
bilagor. 

3. Kostnad för upphandling sker enligt gängse upphandlingsprinciper. 
4. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 

avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst: personal, 
förflyttning. 

5. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik: 
fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 

6. Kommunfullmäktige utser Vidar Lundbäck (C) till ledamot i politisk 
styrgrupp för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

7. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till ersättare i politisk styrgrupp 
för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

8. Kommunfullmäktige utser Tomas Harrysson (C) till ledamot i politisk 
styrgrupp för skolskjutstrafik. 

9. Kommunfullmäktige utser Håkan Pettersson (S) till ersättare i politisk 
styrgrupp för skolskjutstrafik. 

10. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunchef att utse ledamöter och 
ersättare i beredande tjänstemannagrupper för både färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt skolskjutstrafik.  

11. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) samt kommunchef Susann Pettersson att underteckna avtalen. 
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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg, som regional kollektivtrafikmyndighet, erbjuder samtliga 
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt gemensam 
upphandling och samordning av skolskjutstrafik. En gemensam upphandling ska 
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronoberg, i 
jämförelse med om varje kommun och regionen själva hade upphandlat och 
samordnat resorna i egen regi.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-09-07, § 170, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att delta i den länsgemensamma upphandlingen i enlighet 
med kommunstyrelsens protokollsutdrag. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 170 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 2021-06-22 

 Trafikupphandling 2025 - Följebrev till avtal daterat 2021-06-24 

 Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun 

 Förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Eva Ballovarre (S), Michael Öberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med tillägg att följande nomineras:  
Vidar Lundbäck (C) till ledamot i politisk styrgrupp för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 
Lars Ingvert (S) till ersättare i politisk styrgrupp för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Tomas Harrysson (C) till ledamot i politisk styrgrupp för skolskjuts. 
Håkan Pettersson (S) till ersättare i politisk styrgrupp för skolskjuts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Region Kronoberg 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 123 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18. 
2. Ändringen gäller från och med 2021-10-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att 
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-08-17, § 154, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17, § 154 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-23, § 93 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18 
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 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21 

 

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 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 124 Socialnämndens begäran om avsteg från 
Policy för intraprenad i Älmhults kommun och 
förlängning av intraprenadsavtal Solgården 
Ärendenummer KS 2017/21 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av intraprenadsavtal 

beräknas från 2021-06-04. 
2. Nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden i beslut 2021-06-
16, § 80, kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan 
inkom och att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att 
nuvarande avtal förlängs under tid för utredning av ansökan. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-08-17, § 151, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med socialnämndens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17, § 151 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 

 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 80 

 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 

 Policy för intraprenad i Älmhults kommun, Fastställd 2020-11-23 § 168 
 

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 
Socialnämnden 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 125 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 – Beslut om ny sammanräkning efter Bo Bergsjö (L) 
2. Brev från kommunrevisionen om antalet revisorer 

 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-09-20 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen till 
protokollet. 
_____ 
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§ 126 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om uppföljning av avtal 
Ärendenummer KS 2021/23 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade in en interpellation 2021-07-22. I interpellationen 
ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C): 

 Har kommunens verksamheter tillräckliga resurser för att göra relevant 
avtalsuppföljning? 

 Har kommunen hittat några oegentligheter i avtalsuppföljningen det sista 
året?  

 Hur följs arbetsmiljön upp i de avtal där det är aktuellt? 
 Finns behov av utbildning ute i verksamheterna gällande 

avtalsuppföljning? 
Elizabeth Peltola (C) lämnade 2021-09-24 följande svar:  
”…Älmhults kommun är, liksom övriga kommuner i Sverige, en stor part när det 
gäller upphandling av olika varor och tjänster.  
Som grund för upphandlingar i kommunen finns en politiskt beslutad policy 
sedan 2014. En uppdaterad policy är nu uppe för beslut under hösten. Utöver 
policy finns även mer detaljerade riktlinjer.  
Av nya policyn framgår att ”omfattning av uppföljning anpassas utifrån avtalets 
värde, strategisk karaktär och övriga förhållanden. Det är verksamheterna som 
säkerställer att deras inköp görs efter vad som är avtalat.” 
 
En stor del av de upphandlade varorna och tjänsterna finns redovisade i 
kommunens avtalsbas (i dagsläget ingår 324 i databasen). Här kan man tydligt 
följa såväl upphandlade företag, avtal och priser – allt för att underlätta 
uppföljningar.  
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I kommunens interna arbete finns en webbshop där de personer som har fått 
mandat/ansvar kan göra beställningar. I detta upplägg innebär det att det endast 
är upphandlade varor till rätt priser som kan beställas.  
Dessa förbättringar har gjorts för att underlätta för såväl kommun som företag att 
enklare kunna följa de upphandlade avtalen. Och framförallt att göra rätt redan 
från början.  
 
Vad gäller uppföljningar så görs regelbundet stickprov, som sedan följs upp. 
Enligt upphandlingsenheten så hittar man ibland felaktigheter som man tar upp 
med leverantörerna. Att utgå från att det är oegentligheter är ett skarpt uttalande 
som får stå för frågeställaren. Det behöver inte per automatik vara ett uppsåtligt 
beteende bakom utan misstag, mänskliga faktorn etc.  
I enlighet med texten om uppföljning i policyn så anpassas den till avtalets värde 
etc.  
Uppföljningen av de upphandlingar som inte ingår i ovanstående system kan 
säkerligen förbättras, i de ärenden där det känns relevant. Likaså finns behov av 
fler utbildningar generellt kring upphandlingar, inköp och uppföljningar men där 
arbetsinsatsen får ställas mot upphandlingens omfattning och strategiska 
betydelse.  
 
Kommunstyrelsen tog i september 2020 beslut om att via internkontrollsystemet 
följa upp de risker som finns kopplade till avtalen inte följs upp vad gäller 
kostnad, kvalitet och miljö. Redovisning av resultatet ska ske i december 2021 i 
enlighet kommunstyrelsens beslut.”  
 

Beslutsunderlag 
 Interpellation daterad 2021-07-22 

 Svar på interpellation daterad 2021-09-24  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om 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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§ 127 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om kyld mat 
Ärendenummer KS 2021/23 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en interpellation 2021-09-16. I interpellationen 
ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C): 

 Kommer Älmhults kommun gå från varm matlåda till kyld matlåda för 
de äldre som har matdistributionen? Motivera! 

 Är veckoleveranserna av kylda matlådor ett alternativ för äldre och 
kroniska människor som har hemtjänst i Älmhults kommun? Har detta 
diskuterats i socialnämnden? 

 På vilket sätt är kyld mat en kvalitetshöjning av maten (i enlighet med 
måltidspolicyn)? 

 Har det kommunala pensionärsrådet fått utredningen på remiss? 
Elizabeth Peltola (C) lämnade 2021-09-24 följande svar: 
”Michael Öberg ställer frågor som berör framtidens kost-och 
måltidsorganisation.  
Detta är ett pågående ärende som för närvarande hanteras i berörd nämnd, inte i 
kommunstyrelsen.  
Just nu pågår ett utvecklingsarbete inom kostverksamheten under projektnamnet 
”Framtidens måltider” utifrån en helhetssyn på måltidsarbetet.  
I underlaget till projektet beskrivs att arbetet är inriktat på ”att i ännu högre grad 
uppnå det som återfinns i riktlinjer gällande bra måltider, ökad kundnöjdhet, 
uppnå god kostekonomi, att i ett nationellt perspektiv skapa förutsättningar för 
att i framtiden ligga i framkant av det offentliga måltidsarbetet och även stärk 
konkurrenskraften som arbetsgivare. ” 
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De hittills identifierade utmaningarna för kostverksamheten är flera:  
˗ Kompetensförsörjning (förväntade pensionsavgångar de närmaste åren är 

ca 24%) 
˗ Ökade kostnader för livsmedel 
˗ Ökade behov i takt med befolkningsökningen 
˗ Behov av renovering av kök 

Sammantaget finns ett antal ställningstagande i frågorna som kommer att 
diskuteras framöver och som därmed berör Michaels frågor.” 
 

Beslutsunderlag 
 Interpellationen daterad 2021-09-16 

 Svar på interpellationen daterad 2021-09-24  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om 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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§ 128 Motion om att ta vara på barnens 
engagemang och idéer på platser för barn, 
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/155 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2021-09-22 om ta vara på barnens 
engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults 
kommun. I motionen föreslår motionären följande:  

 Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta) 
tillsammans med barn och för barn och barnfamiljer.  

 

Beslutsunderlag 
 Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn, 

aktiviteter och lek i Älmhults kommun daterad 2021-09-22 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Enkla frågor 
 
Eva Ballovarre (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om den nära vården. Hur 
jobbar utbildningsnämnden och elevhälsan med den nära vården? 
Gusten svarar att elevhälsan primärt arbetar med förebyggande arbete för att 
undvika att barn och unga måste söka primärvård. 
 
Eva Ballovarre (S) frågar Elizabeth Peltola (C) om laddinfrastruktur. Hur går det 
med utbyggnaden av laddstolpar för kommunens laddinfrastruktur? 
Elizabeth Peltola (C) svarar att hon tar med sig frågan eftersom inte är 
uppdaterad på frågan. 
_____
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