Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Kommunfullmäktige 2021-11-22
Plats och tid
Haganässkolans aula klockan 17:00–21:30. Sammanträdet ajournerades 18:5519:15.
Paragrafer
161-197
Utses att justera
Sonja Emilsson (M) och Håkan Pettersson (S)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult 2021-12-03.
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Christoffer Mowide

Ordförande

____________________________________
Bo Mazetti-Nissen (M)

Justerande

____________________________________
Sonja Emilsson (M) och Håkan Pettersson (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-22

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-06

2021-12-28

Anslagstid

2021-12-07 – 2012-12-27
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Kansliet, plan 2, kommunhuset

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Bo Mazetti-Nissen (M)
Marie Olofsson (C)
Helen Bengtsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S)
Stefan Jönsson (S)
Petra Karlsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Dan Blixt (M)
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Jakob Willborg (M)
Michael Öberg (MP)
Ingegerd Lennartsson (L)
Pontus Haglund (C)
Thomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
John-Arne Sandström (C)
Anders Mårtensson (C)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Tjänstgörande ersättare
Fredrik Danielsson (M) (S) ers: Inga Karlsson (M)
Marie Rosenqvist (M) ers: Tord Åkesson (M)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Lars Henriksson (C) ers: Vidar Lundbäck (C)
Patricia Schooner (S) ers: Tommy Lövqvist (S)
Karl-Bertil Bertilsson (V) ers: Predrag Jankovic (V)

Tjänstemän
Christoffer Mowide, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Upprop
§ 161

Val av justerare

8

§ 162

Fastställande av föredragningslistan

9

§ 163

Kalendarium

10

§ 164

Avsägelse från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden från Elvir Hasanic (L)

2021/1

§ 165

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag från
Lina Yosefi (L)

2021/1

12 - 13

§ 166

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige från Gulli Jansson (L)

2021/1

14 - 15

§ 167

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden från Juhani Lämsä (SD)

2021/1

16

§ 168

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Philip Akaronka (S)

2021/194

17

§ 169

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola
(C)

2021/198

18

§ 170

Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola
(C)

2021/199

19

§ 171

Fyllnadsval till uppdraget som kommunrevisor
efter Ingemar Almqvist (S)

2021/184

20 - 21

§ 172

Hemställan till länsstyrelsen om ny ledamot
efter Tommy Lövqvist (S)

2021/1

22

§ 173

Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S)

2021/185

23 - 24

§ 174

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S)

2021/216

25

§ 175

Fyllnadsval till uppdraget som vice ordförande
i miljö- och byggnämnden efter Tommy
Lövqvist (S)

2021/217

26

§ 176

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i miljö-

2021/218

27

11

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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och byggnämnden
§ 177

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)

2021/215

28

§ 178

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden efter Elvir Hasanic (L)

2021/202

29

§ 179

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
socialnämnden efter Lina Yosefi (L)

2021/200

30

§ 180

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
parlamentariska beredningen efter Lina Yosefi
(L)

2021/201

31

§ 181

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen efter Lina Yosefi (L)

2021/211

32

§ 182

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD)

2021/214

33

§ 183

Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt
strålskyddslagen

2021/159

34 - 35

§ 184

Antagande av taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter

2021/160

36 - 37

§ 185

Revidering av taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område

2021/161

38 - 39

§ 186

Förslag till Renhållningstaxa 2022 för
Älmhults kommun

2021/162

40 - 42

§ 187

Inrättande av brottsförebyggande råd

2021/157

43 - 44

§ 188

Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt
program i Älmhults kommun - Helen
Bengtsson (S)

2021/95

45 - 47

§ 189

Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun

2021/139

48 - 50

§ 190

Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun

2021/139

51 - 52

§ 191

Utbetalning av kommunalt partistöd 2022

2021/67

53 - 55

§ 192

Fastställande av budget och verksamhetsplan
för år 2022 med plan för åren 2023-2024

2021/55

56 - 62

§ 193

Meddelande till kommunfullmäktige

2021/21

63

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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§ 194

Enkla frågor

64

§ 195

Interpellation till tekniska nämndens
ordförande Roland Johansson (M) om
upphandlingar

2021/23

§ 196

Interpellation till tekniska nämndens
ordförande Roland Johansson (M) om
byggnationen av Linnéskolan

2021/23

67 - 68

§ 197

Motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)

2021/227

69

65 - 66

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 161 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Sonja Emilsson (M) och Håkan Pettersson (S) att justera protokollet
jämte ordföranden. Justeringen äger rum den 29 november.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)
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§ 162 Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
 Lägga till ärende gällande Motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart. I övrigt fastställs dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 164 Avsägelse från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden från Elvir Hasanic (L)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Elvir Hasanic (L) från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elvir Hasanic (L) lämnade in en avsägelse, 2021-10-07, från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2021-10-07

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Elvir Hasanic (L) från
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Elvir Hasanic (L)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

11

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 165 Avsägelse från samtliga politiska uppdrag
från Lina Yosefi (L)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga Lina Yosefi (L) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, ersättare i parlamentariska
beredningen och ersättare i kommunstyrelsen.
2. Hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lina Yosefi (L) lämnade in en avsägelse, 2021-10-22, från samtliga politiska
uppdrag. Lina har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i
socialnämnden, ersättare i parlamentariska beredningen och ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2021-10-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Lina Yosefi (L) från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden,
ersättare i parlamentariska beredningen och ersättare i kommunstyrelsen och
finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om
ny sammanräkning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

12

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Lina Yosefi
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 166 Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige från Gulli Jansson (L)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga Gulli Jansson (L) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Hemställa till Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gulli Jansson (L) lämnade 2021-10-20 in en avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2021-10-20

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Gulli Jansson (L) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om
ny sammanräkning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Gulli Jansson (L)
För åtgärd
Kommunkansliet
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 167 Avsägelse från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden från Juhani Lämsä (SD)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Juhani Lämsä (SD) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Juhani Lämsä (SD) har lämnat in en avsägelse 2021-11-02 från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2021-11-02

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Juhani Lämsä (SD)
från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Juhani Lämsä (SD)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 168 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Philip Akaronka (S)
Ärendenummer KS 2021/194

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Jonas Andersson (S) till ersättare i utbildningsnämnden efter Philip
Akaronka (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-10-25, § 138, Philip Akaronka (S) från
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Jonas Andersson (S) till uppdraget som ersättare
i utbildningsnämnden efter Philip Akaronka (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
Jonas Andersson
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 169 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C)
Ärendenummer KS 2021/198

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Gusten Mårtensson (C) till ledamot i krisledningsnämnden efter
Elizabeth Peltola (C).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-10-25, § 134, Elizabeth Peltola (C) från
uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige har att
välja ny ledamot i krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som
ledamot i krisledningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Gusten Mårtensson (C) till
ledamot i krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C) och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Gusten Mårtensson (C)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 170 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C)
Ärendenummer KS 2021/199

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som ordförande i
krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-10-25, § 134, Elizabeth Peltola (C) från
uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige har nu
att välja ny ordförande i krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som
ordförande i krisledningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Gusten Mårtensson (C) till
ordförande i krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C) och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Gusten Mårtensson (C)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 171 Fyllnadsval till uppdraget som
kommunrevisor efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/184

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövqvist (S) till kommunrevisor efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-10-25, § 137, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, §
146, att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige har att välja ny kommunrevisor.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 146

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövqvist (S) till uppdraget som
kommunrevisor.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

20

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövqvist (S)
Länsstyrelsen
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 172 Hemställan till länsstyrelsen om ny ledamot
efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
 Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Tommy Lövqvist
(S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
uppdraget som kommunrevisor. Tommy är därmed inte längre valbar till
kommunfullmäktige och kommunfullmäktige har att begära ny sammanräkning.

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om
ny sammanräkning efter Tommy Lövqvist (S).
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 173 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/185

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövqvist (S) till ordförande i kommunrevisonen efter Ingemar
Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-10-25, § 137, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. Kommunfullmäktige
behandlade ärendet 2021-10-25, § 147, och beslutade att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i kommunrevisionen efter
Ingemar Almqvist (S).

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövqvist (S) till uppdraget som
ordförande i kommunrevisionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Tommy Lövqvist (S) till
uppdraget som ordförande i kommunrevisionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövqvist (S)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 174 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/216

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Birgitta Bengtsson (S) till ledamot i miljö- och byggnämnden efter
Tommy Lövqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
kommunrevisor och därmed är han inte längre valbar till uppdraget som ledamot
i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Birgitta Bengtsson (S) till uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Birgitta Bengtsson (S) till
ledamot i miljö- och byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S).
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Birgitta Bengtsson
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 175 Fyllnadsval till uppdraget som vice
ordförande i miljö- och byggnämnden efter Tommy
Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/217

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Håkan Pettersson (S) till uppdraget som vice ordförande i miljö- och
byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
kommunrevisor och därmed är han inte längre valbar till uppdraget som vice
ordförande i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny vice
ordförande.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Håkan Pettersson (S) till uppdraget som vice
ordförande i miljö- och byggnämnden.
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
Håkan Pettersson
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 176 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnämnden
Ärendenummer KS 2021/218

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Anders Borg (S) till uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden
efter Birgitta Bengtsson (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 174, Birgitta Bengtsson (S) till
ledamot i miljö- och byggnämnden och Birgitta är därmed inte längre ersättare i
nämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Anders Borg (S) till uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnämnden efter Birgitta Bengtsson (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
Anders Borg (S)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 177 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/215

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
uppdraget som kommunrevisor och därmed är han inte längre valbar till
uppdraget som ledamot i valnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny
ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 178 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden efter Elvir Hasanic (L)
Ärendenummer KS 2021/202

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Ylva Sandström (C) till ledamot i utbildningsnämnden efter Elvir
Hasanic (L).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 164, Elvir Hasanic (L) från
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) nominerar Ylva Sandström (C) till ledamot i
utbildningsnämnden efter Elvir Hasanic (L).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Ylva Sandström (C)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 179 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
socialnämnden efter Lina Yosefi (L)
Ärendenummer KS 2021/200

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Anette Ljunggren (M) till ledamot i socialnämnden efter Lina Yosefi
(L).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 165, Lina Yosefi (L) från
uppdraget som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny
ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Sonja Emilsson (M) nominerar Anette Ljunggren (M) till ledamot i
socialnämnden efter Lina Yosefi (L).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Sonja
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Anette Ljunggren (M)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 180 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
parlamentariska beredningen efter Lina Yosefi (L)
Ärendenummer KS 2021/201

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Ingegerd Lennartsson (L) till ersättare i parlamentariska beredningen
efter Lina Yosefi (L).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 165, Lina Yosefi (L) från
uppdraget som ersättare i parlamentariska beredningen. Kommunfullmäktige har
att välja ny ersättare i parlamentariska beredningen.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Ingegerd Lennartsson (L) till uppdraget som
ersättare i parlamentariska beredningen efter Lina Yosefi (L).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Ingegerd Lennartsson (L)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 181 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen efter Lina Yosefi (L)
Ärendenummer KS 2021/211

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Magnus Arvidsson (C) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
efter Lina Yosefi (L).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 164, Lina Yosefi (L) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att välja
ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) nominerar Magnus Arvidsson (C) till uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Magnus Arvidsson (C)
För åtgärd
Lina Yosefi (L)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 182 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD)
Ärendenummer KS 2021/214

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 167, Juahni Lämsä (SD) från
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gull-Britt Tranvik (SD) nominerar Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Gull-Britt
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Svetlana Volkova (SD)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 183 Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt
strålskyddslagen
Ärendenummer KS 2021/159

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta taxa enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen berör bland annat taxor för
solarieverksamhet och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 92, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxan enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 193, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 193
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 133
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 92
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa enligt strålskyddslagen

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 184 Antagande av taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
Ärendenummer KS 2021/160

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta taxan enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter”.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 93, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 194, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 194
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 140
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-06, § 93
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om taxa för offentlig kontroll
av animaliska biprodukter daterad 2021-09-16
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 185 Revidering av taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Ärendenummer KS 2021/161

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta ändring av taxa enligt förslaget ”Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område” upprättad 2009-08-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 91, att föreslå
kommunfullmäktige anta ändring av taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område, upprättad 2009-08-31”.
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 195, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 195
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 141
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 91
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 186 Förslag till Renhållningstaxa 2022 för
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/162

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt ”Förslag till Renhållningstaxa
2022 Älmhult”.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt
kostnader för administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar Södra Smålands Avfall och Miljös (SSAM)
olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland
annat för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på
behållare, hämtningsintervall och eventuellt.
SSAM har inkommit med förslag till renhållningstaxa för 2022.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:

Höjning av villataxan för fyrfack 2022:
Villataxa 2021 Villataxa 2022 Höjning villataxa kr/år Höjning villataxa kr/mån
Lessebo
2 780
2 862
82
7
Markaryd
2 830
2 873
43
4
Tingsryd
2 760
2 804
44
4
Växjö
2 590
2 700
110
9
Älmhult
2 800
2 874
74
6

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 220, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med styrelsen för SSAM.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 220
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 135
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• SSAM 2021-09-24, § 49
• Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022–2024
• Älmhult renhållningstaxa 2022 bilaga A-D
• Förslag till Renhållningstaxa 2022 Älmhult
• SSAM:s tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2022 Tingsryd Lessebo
Markaryd Älmhult Växjö

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

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
Ekonomiavdelningen
Södra Smålands Avfall & Miljö

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 187 Inrättande av brottsförebyggande råd
Ärendenummer KS 2021/157

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget.
2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har i medborgarlöfte med polismyndigheten träffat
överenskommelse om att under år 2021 etablera och organisera ett
brottsförebyggande råd inom Älmhults kommun. Det förslag som
kommunledningsförvaltningen presenterar är baserat på utredningen Kommuner
mot brott SOU2021:49vars förslag med största sannolikhet kommer att rendera i
ett lagstiftat ansvar som träder i kraft 2023-01-01.
Förslaget till beslut är att strategiskt brottsförebyggande råd med ansvar för att
leda, ange mål och ramar samt skapa förutsättning för kommunens brottsförebyggande utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och
lokalpolisområdeschef. Föredragande är kommunens kris- och beredskapsstrateg
samt kommunpolis.
Därutöver organiseras på tjänstemannanivå ett operativt brottsförebyggande råd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 197, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget.
2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 197
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 145
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) och Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Stefan
Jönsson (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Elmnet AB
Älmhultsbostäder AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 188 Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt
program i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2021/95

Kommunfullmäktiges beslut
 Avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Helen Bengtsson (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om att införa ett
lönepolitiskt program i Älmhults kommun. Förslagsställaren skriver att genom
rätt använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare. Vidare är det också viktigt att
ha underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att följa upp hur
lönepolitiken ska se ut.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 81, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun finns en lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige sedan
2015-08-31, § 147, som beskriver Älmhults kommuns lönepolitik som ska göra
det möjligt att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
Varje år görs en lönekartläggning i kommunen för att undersöka lönerna utifrån
ett jämställdshetsperspektiv, för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader.
Detta är ett underlag för att följa upp lönestrukturer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 198, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 198
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-10-14, § 53
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen
Bengtsson (S) program daterad 2021-05-24
• Lönepolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S), Eva Ballovarre (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall
till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Fredrik Danielsson (M)
Jacob Willborg (M)
Marie Rosenqvist (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Patricia Schooner (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Karl-Bertil Bertilsson (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

16

0

21 ledamöter röstade JA och 16 ledamöter röstade NEJ. Ingen ledamot avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Helen Bengtsson (S)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 189 Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna kommunens delårsrapport 2 per augusti 2021.
2. Indikatorerna kopplat till verksamheternas mål ska på ett tydligt sätt
redovisas i bokslutet.
3. De synpunkter som finns i kommunrevisorernas granskning av
delårsrapporten redovisas djupare för kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare åtgärder.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2 per augusti 2021. Delårsrapport 2 syftar till att, genom
en förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om förväntat bokslut
2021, med fokus på resultatmål och ekonomi. Revisorerna granskar översiktligt
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande.
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande:
• Uppföljningen av resultatmålen visar på att 4 av de 10 målen bedöms
uppfyllas under året. Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt samt målet
om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.
• Investeringsprognosen visar på en hög investeringsnivå på över 300 miljoner
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt,
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.
• Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 200, och föreslog
kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 200
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 139
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• Delårsrapport 2 Älmhults kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-05
• Utbildningsnämnden beslut 2021-09-29, § 106
• Socialnämnden beslut 2021-09-22, § 111
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 88
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-09-13, § 35
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 105
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-30, § 72
• Miljö- och byggnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Socialnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Kommunstyrelsen - Delårsrapport 2 år 2021
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Delårsrapport 2 2021
• Utbildningsnämnden - Delårsrapport 2 2021
• Delårsrapport 2 för Tekniska nämnden år 2021
• Kultur- och fritidsnämnden - Delårsrapport 2 år 2021

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Eva Ballovarre (S) yrkar på att indikatorerna kopplat till verksamheternas mål på
ett tydligt sätt redovisas i bokslutet.
Eva Ballovarre (S) yrkar på att de synpunkter som finns i revisorernas rapport
redovisas djupare för kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare åtgärder.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten
Mårtensson (C) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande om indikatorerna och synpunkter i revisionsrapporten
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 190 Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

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 2, 2021-08-31.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 199, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 199
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-10-12, § 138
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
• Finansiell rapport - per 31 augusti 2021

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 191 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022
Ärendenummer KS 2021/67

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2022:
Socialdemokraterna
220 000 kronor
Centerpartiet
170 200 kronor
Liberalerna
54 100 kronor
Kristdemokraterna
54 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
37 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 153 600 kronor
Sverigedemokraterna
87 300 kronor
Vänsterpartiet
54 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2021-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2022.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2022:
Socialdemokraterna
35 355 kronor
Centerpartiet
26 516 kronor
Liberalerna
5 892 kronor
Kristdemokraterna
5 892 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 946 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 570 kronor
Sverigedemokraterna
11 785 kronor
Vänsterpartiet
5 892 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2020 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2022, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2021.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 951 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 586 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 946 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 191, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 191
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 132
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2022 daterad 2021-09-29
• Redovisning av partistöd 2020 från:
o Centerpartiet inkom 2021-04-08
o Kristdemokraterna inkom 2021-06-09
o Vänsterpartiet inkom 2021-06-21
o Socialdemokraterna inkom 2021-06-22
o Moderaterna inkom 2021-06-22
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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o Miljöpartiet inkom 2021-06-29
o Sverigedemokraterna inkom 2021-05-31
o Liberalerna inkom 2021-06-30

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
Partier representerade i fullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 192 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren
2023-2024
Ärendenummer KS 2021/55

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslutar följande:
1. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från
nämnderna, se bilaga 1.
2. Fastställa digitaliseringsplan för år 2021- 2024 enligt framlagt förslag från C,
M och KD, se bilaga 2.
3. Fastställa lokalresursplan för år 2022- 2032 enligt framlagt förslag från C, M
och KD, se bilaga 3.
4. Fastställa investeringsbudgeten för år 2022, och plan för år 2022 - 2033
enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 4.
5. Fastställa exploateringsbudget för år 2022 samt mark- och exploateringsplan
för år 2022-2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 5.
6. Utöka låneramen från 1 549 miljoner kronor till 1 731 miljoner kronor.
7. Fastställa driftbudget för år 2022 med plan 2023 - 2024 enligt framlagt
förslag från C, M och KD.
8. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2022 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
9. Uppföljning av resultatmål istället för dagens två alternativ sker i tre
alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej uppfyllt.
10. Fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2022.
11. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner,
SKR, till 1,0 % för år 2022.
12. Finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt förslag från C, M och KD.
13. Ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se över nya former för
demokratidialog.
14. Kommunstyrelsen ska återrapportera, i samband med delårsrapporten för de
tre processernas samtliga måls aktiviteter samt kostnader, och
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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utfallsrapportera till kommunfullmäktige då kommunfullmäktige är ansvarig
för dessa processer.
Uppdrag till kommunstyrelsen:
15. Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.
16. Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta
lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i
kommunen.
17. Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom
Yrkeshögskolan.
18. Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även
högstadiet.
19. Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring
modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under
2022.
20. Att särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en
stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.
21. Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.
22. Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.
23. Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta
tillvara personalens idéer och förslag.
24. Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller
låneskuld, amortering, soliditet och resultat.
25. Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en
kostnadskompensation, inför budget 2023.
26. Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.
27. Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och
exploateringsbudgeten.
28. Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas framtid
samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar.
29. Att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till
Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år upprätta en budget senast i november månad.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Beslutet ska också innehålla en plan för de kommande tre åren.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 221, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att bifalla Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och
Kristdemokraterna (KD) budgetförslag med inkluderande uppdrag.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 221
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 148
• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas skrivelse om förslag till
Budget 2022, plan 2023 - 2024
• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Budget 2022
med plan 2023-2024
• Socialdemokraternas budget för Älmhults kommun 2022
• Socialdemokraternas drifts- och exploateringsbudget 2022
• Liberalernas budget för Älmhults kommun 2022
• Sverigedemokraternas budgetförslag för Älmhults kommun 2022

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), Tomas
Harrysson (C), Elizabeth Peltola (C), Tomas Simonsson (M) och Marie Olofsson
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Kent Ballovarre (S) och Michael Öberg
(MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ingegerd Lennartsson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Börje Tranvik (-) yrkar att skattesatsen är oförändrad för 2022.
Eva Ballovarre (S) yrkar på att budgetberedningen får i uppdrag att komma med
förslag på en mer transparent budgetprocess.
Pontus Haglund (C) yrkar att kommunstyrelsen återrapporterar i samband med
delårsrapporten för de 3 processernas samtliga måls aktiviteter samt kostnader
och utfallsrapporterar till kommunfullmäktige då kommunfullmäktige är
ansvarig för dessa processer.
Beslutsgång
Propositionsordning 1:
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Socialdemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
liberalernas budgetförslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag
till motförslag mot kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas
förslag till motförslag mot kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag till
motförslag mot kommunstyrelsens förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har utsett Socialdemokraternas
förslag till motförslag mot kommunstyrelsens förslag.
Votering genomförs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande om en mer transparent budgetprocess och finner att
kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat att avslå Eva
Ballovarres (S) yrkande om en mer transparent budgetprocess.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Pontus
Haglunds (C) yrkade och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Omröstningsresultat
Propositionsordning 1
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag och NEJ för bifall till Socialdemokraternas förslag.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Fredrik Danielsson (M)
Jacob Willborg (M)
Marie Rosenqvist (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Patricia Schooner (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Karl-Bertil Bertilsson (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
19

15

3

19 ledamöter röstade JA, 15 ledamöter röstade NEJ och tre ledamöter avstod
från att rösta.
Propositionsordning 2
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S)
yrkande och NEJ för avslag till detsamma.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Fredrik Danielsson (M)
Jacob Willborg (M)
Marie Rosenqvist (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Lars Henriksson (C)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Patricia Schooner (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Karl-Bertil Bertilsson (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

1
1
1
22

0

15 ledamöter röstade JA, 22 ledamöter röstade NEJ och inga ledamöter avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 193 Meddelande till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2021/21

Kommunfullmäktiges beslut
 Notera 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 Philip Akaronka (S)

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-11-15

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen till
protokollet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 194 Enkla frågor
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas.
Eva Ballovarre (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas
Simonsson (M) om Elmeskolans lokaler. Har barnkonventionen använts när det
gäller beslutet om Elmeskolans lokaler?
Tomas Simonsson (M) svarar att barnen har tillfrågats.
Michael Öberg (MP) ställer en fråga till socialnämndens ordförande om kyld
mat. Har ni diskuterat frågan om kyld mat med brukarorganisationerna?
Marie Rosenquist (M) svarar.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 195 Interpellation till tekniska nämndens
ordförande Roland Johansson (M) om
upphandlingar
Ärendenummer KS 2021/23

Kommunfullmäktiges beslut
 Interpellationen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-09-28 in en interpellation om upphandlingar. I
interpellationen ställer Eva följande frågor:
•
•
•

Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel? (Lokalt fattade
beslut samt mer övergripande styrdokument?)
När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa
upphandlingar?
Hur anser du att vi ska kunna möjliggöra för lokala
matproducenter att delta upphandlingar/få möjlighet att leverera
till offentlig verksamhet?

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 159, att interpellationen får ställas
och att svaret bordlades till kommande sammanträde.
Roland Johansson (M) lämnade 2021-11-12 in svar på interpellationen. I svaret
skriver Roland följande:
”1. Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel?
Älmhults kommun arbetar med samordnad varudistribution, vilket innebär att
varor levereras till ett och samma ställe, för att sedan packas om och levereras ut
till kommunens olika verksamheter enligt uppgjorda turer. Exempel på
övergripande dokument som styr upphandlingsförfaranden är, inköp och
upphandlingspolicy, inköp och upphandlingsrutiner, lag om offentlig
upphandling, konkurrensverkets upphandlingsregler, kostpolicy och Älmhults
miljöplan. Livsmedelsupphandlingar sker i samverkan med Kronobergs Läns
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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övriga kommuner. Dessa upphandlingar samordnas av upphandlingsenheten i
Växjö Kommun.
2. När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa upphandlingar
Alla dessa upphandlingar är delegerade till kommunens tjänstemän. Om
politiken är intresserad av detta skall det tas upp i resp. nämnd.
3. Hur se du att vi ska kunna möjliggöra för lokala matproducenter att delta
upphandlingar.
Älmhults kommun har påbörjat ett informationsarbete till våra lokala aktörer,
både inom livsmedel och andra branscher. Vi har träffat bl.a LRF för att få ut
information till deras medlemmar om vad vi som kommun kräver av en
leverantör. Vi har träffat de lokala billeverantörerna och försöker möta nyheter i
branschen. Vi har haft en dialog med ”Ett växande Älmhult” Den senaste veckan
har jag haft kontakt med ett lokalt företag, för att få mera information i detta
område.”

Beslutsunderlag
• Interpellation daterad 2021-09-28
• Svar på interpellationen daterad 2021-11-12

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad och
finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 196 Interpellation till tekniska nämndens
ordförande Roland Johansson (M) om
byggnationen av Linnéskolan
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 2021-11-10. I interpellationen
ställs följande frågor till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M):
1.
2.
3.
4.

Vad beror förseningen av projektet Linnéskolan på?
Hur många månader är byggnationen försenad?
Hur ska lokalfrågan för högstadiet lösas vid en eventuell försening?
Vad kommer en eventuell försening av projektet innebära för utökade
kostnader ex tillfälliga lokaler etc?
5. Vilken förvaltning kommer att stå för eventuella extra kostnader?
Roland Johansson (M) har lämnat följande svar 2021-11-18:
1. Var beror förseningen av projektet Linneskolan på?
I samband med att färdigställa byggnadslovshandlingar och det grannehörande
som hör där till, fick Älmhults Kommun en ganska skarp skrivelse från
Trafikverket att bullerfrågan måste utreda mer. Detta för att säkerställa en bra
skolmiljö för både elever och lärare. Vid förhandlingar i denna fråga den 15
november mellan Älmhults Kommun och Trafikverket beslutades att en
utredning skall göras. Innan denna utredning är klar är det inte lämpligt att starta
byggnationen. När det gäller Miljö/Bygg och räddningstjänsten finns i stor sett
inga frågetecken kvar.
2. Hur många månader är byggnationen försenad?
En bedömning efter de samtal som fördes den 15/11 kommer skolan inte vara
klar förrän november månad 2023, alltså en försening på 6 månader.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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3. Hur ska lokalfrågan för högstadiet lösas vid en eventuell försening?
Redan under innevarande vecka har samtal förts mellan tekniska förvaltningen
och utbildningsförvaltningen. Efter dessa diskussioner kommer det att redovisas
i resp. nämnd.
4. Vad kommer en eventuell försening av projektet innebära för utökade
kostnader ex. tillfälliga lokaler?
För att genomföra byggprojektet ser jag inte i dag någon större oro. Tillfälliga
lokaler kommer givetvis att kosta något hur mycket är i dagsläget oklart.
5. Vilken förvaltning kommer att stå för eventuella extra kostnader
Tillfälliga lokaler bör ju betalas av utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
• Interpellation daterad 2021-11-10
• Svar på interpellation daterad 2021-11-18

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad och
finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 197 Motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)
Ärendenummer KS 2021/227

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tommy Lövqvist (S) lämnade 2021-11-18 in en motion om att flytta
tätortsgränsen till Solviksvägens infart. I motionen föreslår Tommy följande:
•
•

Flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart.
Tar över driften av den del av Växjövägen som omfattas av detaljplan i
anslutning till aktuell vägsträcka.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-11-18

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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