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

Justerande

Sekreterare
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Tjänstgörande ersättare
Marie Rosenquist (M) (deltog på distans) ers: Inga Karlsson (M)
Patricia Schooner (S) (deltog på distans) ers: Monica Haider (S)

Tjänstemän
Christoffer Mowide, sekreterare
Emma Majlöv Modig, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Upprop
§ 162

Val av justerare

6

§ 163

Fastställande av föredragningslistan

7

§ 164

Kalendarium

8

§ 165

Information om Covid-19

9

§ 166

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Hans Cedergren
(KD)

2020/127

§ 167

Hemställan till länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Jan Gustavsson (L)

2020/10

11

§ 168

Antagande av policy för intraprenad

2020/86

12 - 13

Revidering av policy för delegering

2020/117

14 - 15

§ 171

Inrättande av parlamentarisk beredning inför
mandatperioden 2022-2026

2020/134

16 - 17

§ 172

Redovisning av delårsrapport 2 Älmhults
kommun

2020/41

18 - 22

§ 173

Redovisning av kommunövergripande
finansiell rapport

2020/41

23 - 24

§ 174

Antagande av renhållningstaxa för år 2021

2019/114

25 - 26

§ 175

Fastställande av budget och verksamhetsplan
för år 2021 med plan för åren 2022-2023

2020/55

27 - 32

§ 176

Svar på motion om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter

2019/43

33 - 34

§ 177

Interpellationer

35

§ 178

Nya motioner

36

§ 179

Enkla frågor

37

§ 169
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§ 162 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Bo Bergsjö (L) och Eva Ballovarre (S). Justeringen äger rum fredagen
den 4 december 2020.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 163 Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet om Fastställande av handlingsprogram Elmnet AB utgår från
dagordningen och i övrigt fastställs dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Information
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.
Den nationella trenden är att antalet smittade ökar. Antalet vårdade på
intensivvårdsavdelningarna ökar men inte i samma utsträckning som under våren
2020.
Regionalt har smittspridningen tyvärr tagit fart mycket sedan förra sammanträdet
med kommunfullmäktige den 26 oktober 2020.
I Älmhults kommun är 448 personer konstaterat smittade av Covid-19.
Den 5 november kom lokala allmänna råd för Kronobergs län. Råden innebär
bland annat att:




Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som
man bor tillsammans med.
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer, som butiker, köpcentrum, muséer,
bibliotek, badhus och gym.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar,
idrotts-träningar, matcher och tävlingar.

Regeringen har beslutat om förändringar i flera förordningar som innebär
följande:




Max 8 personer får delta i allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar (undantaget begravningar då 20 personer får delta).
Förbud mot alkoholförsäljning efter 22:00.
Möjlighet att helt eller delvis övergå till distans-undervisning i förskola,
skola och gymnasier.

Situationen inom socialförvaltningens verksamheter är bättre och just nu har
socialförvaltningen tre brukare som är sjuka i Covid-19.
Läget i kommunen är fortfarande allvarligt och samtliga medborgare måste ta
eget ansvar genom att följa regeringens och folkhälsomyndighetens
rekommendationer och regler.
Håll i – Håll ut.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 166 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD)
Ärendenummer KS 2020/127

Kommunfullmäktiges beslut


Catarina Claesson (KD) väljs som ersätter i utbildningsnämnden efter Hans
Cedergren (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har valt Hans Cedergren (KD) till ledamot i
utbildningsnämnden och Hans är därmed inte längre ersättare (§ 133).
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i utbildningsnämnden efter Hans
Cedergren (KD).

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 133

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gun-Britt Cedergren (KD) nominerar Catarina Claesson (KD) som ersättare i
utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gun-Britt
Cedergrens (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kansliet
För kännedom
Catarina Claesson (KD)
Utbildningsnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 167 Hemställan till länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Jan Gustavsson (L)
Ärendenummer KS 2020/10

Kommunfullmäktiges beslut
 Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Jan Gustavsson (L).

Sammanfattning av ärendet
Jan Gustavsson (L) har flyttat från kommunen och är därmed inte längre valbar
till kommunfullmäktige i Älmhults kommun. Om en ledamot inte längre är
valbar till kommunfullmäktige upphör uppdraget genast1.

Beslutsunderlag
 Tjänsteanteckning daterad 2020-11-13

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om
en ny sammanräkning efter Jan Gustavsson (L) och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg

1

Kommunallagen 4 kap. 7 §.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 168 Antagande av policy för intraprenad
Ärendenummer KS 2020/86

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna förslag till policy för intraprenad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09, § 124, att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera policyn för intraprenad.
Den reviderade policyn ämnar förtydliga kommunens regler för bildande av
intraprenad samt göra policyn mer lättförståelig.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att godkänna policyn för intraprenad.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 238
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 137
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25
Utkast till policy daterat 2020-09-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 112

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

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 169 Revidering av policy för delegering
Ärendenummer KS 2020/117

Kommunfullmäktiges beslut
 Fastställa policy för delegering enligt Förslag till revidering av policy för
delegering daterad 2020-10-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 201909-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01.
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar.
Behov av revidering av policyn har dock uppmärksammats avseende avsnitt sex,
”Delegering av beslut – delegeringsordning”. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att policyn revideras gällande detta avsnitt enligt förslag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att fastställa policyn för delegering.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 239
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 141
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01
Policy för delegering, daterad 2019-09-16

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 171 Inrättande av parlamentarisk beredning inför
mandatperioden 2022-2026
Ärendenummer KS 2020/134

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att se över den
politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför mandatperioden
2022–2026. I uppdraget ingår att behandla följande:
o Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation
o Utvärdering av förändringar inför mandatperioden
o Översyn av nämndernas reglementen
o Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse
o Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer
o Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
o Översyn av antal ledamöter i fullmäktige
2. Principer för förtroendevaldas uppdrag (vad som förväntas av de
förtroendevalda, samt vilka krav på verktyg och stöd som är rimliga)
3. Principer för utbildning av förtroendevalda (vem ansvarar för vad?)
4. Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen
5. Beredningen ska vara parlamentariskt sammansatt och alltså bestå av åtta
ledamöter med lika många ersättare.
6. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare vid sammanträdet i
december 2020. Varje parti med mandat i fullmäktige ska till
kommunfullmäktige nominera en ledamot och en ersättare inför detta
sammanträde. Kommunfullmäktige ska också välja ordförande och vice
ordförande i beredningen.
7. Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En delrapportering av
beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 2021.
8. Kommunfullmäktige anvisar 100 000 kronor ur anslaget för
kommunfullmäktiges oförutsedda (75 000 kr 2021 och 25 000 kr 2022) till
beredningens arbete.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare till
beredningens förfogande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Inför varje mandatperiod är det brukligt att kommunfullmäktige tillsätter en
parlamentarisk beredning för att utreda den politiska organisationen och
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
Den politiska organisationen och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
tar tid att utreda och därför bör den parlamentariska beredningen tillsättas i god
tid innan nästkommande mandatperiod.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige inrättar en
parlamentarisk beredning med två representanter från respektive parti som är
representerat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Presidieskrivelse daterad 2020-11-04

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(5)
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§ 172 Redovisning av delårsrapport 2 Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunens delårsrapport 2 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat
om 9,4 mnkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås under året.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i
balans förutom överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 232, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 232
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 132
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02
 Bilaga 1 investeringsprojekt
 Bilaga 2 exploateringsprojekt
 Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23
 Socialnämnden 2020-09-23, § 100
 Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123
 Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199
 Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 § 97

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S), Michael Öberg (M) och Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen i
december återkomma med förslag på hur resultatmålen för utbildning och
arbetsmarknadsprocessen ska uppnås.
2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys på varför
behovet av försörjningsstöd har ökat.
3. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys av
kommunens stödenhet och ta fram förslag på hur förebyggande arbete med
placeringar, missbruk och misshandel i hemmet kan utformas.
4. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten
till samverkan med andra kommuner gällande skyddsplaceringar med syfte
att få ner kostnaderna samtidigt som vi behåller tryggheten för personen i
behov.
5. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att aktualisera
genomlysningen av äldreomsorgen som gjordes 2015-16 och utarbeta en
långsiktig plan för framtidens äldreomsorg.
6. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att återkomma i januari 2021
med ett förslag på en budget i balans för 2021 innehållande konkreta förslag
att ta ställning till.
7. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på
förebyggande åtgärder kopplat till långtidssjukskrivningar inom alla
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

19

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 3(5)

Kommunfullmäktige

förvaltningar, men med fokus på utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
8. Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att
i december återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits
gällande de beslut som togs i nämnderna i samband med delårsrapport 1
kopplat till att uppnå ekonomiska mål och resultatmål.
Vidar Lundbäck (C) och Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag till Eva Ballovarres
(S) yrkande.
Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Elizabeth Peltola (C), Sonja
Emilsson (M), Jacob Willborg (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige avslagit Eva
Ballovarres (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S)
yrkande och NEJ för avslag till Eva Ballovarres (S) yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

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

16

1
21

2

16 ledamöter röstade JA, 21 ledamöter röstade NEJ och två ledamöter avstod.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 173 Redovisning av kommunövergripande
finansiell rapport
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunfullmäktiges beslut
 Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 oktober 2020, § 233, och
beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 233
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 133
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06
 Finansiell rapport kommunövergripande per 31 augusti 2020

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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202011-23
Kommunfullmäktige

§ 174 Antagande av renhållningstaxa för år 2021
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM) har 2020-10-09, § 71,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 236, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till renhållningstaxor 2021
enligt bilagt förslag till renhållningstaxor.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 236
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
 SSAM 2020-10-09, § 71
 SSAM:s tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
 Älmhults hämtningsavgifter bilaga A-D 2021
 Taxetryck 2021 Älmhults kommun

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

Justerandes signaturer
Ordförande
Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
För kännedom
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande
Justerare

Sekreterare

26

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(6)
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§ 175 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren
2022-2023
Ärendenummer KS 2020/55

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD.
2. Fastställa exploateringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
3. Fastställa investeringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
4. Upphäva beslut 2020-06-22 KS 2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS
2018/136 § 88 motsvarande anslag till tekniska nämnden om 302,5 mnkr
avseende Paradiset, projekt 17481.
5. Tilldela tekniska nämnden ett anslag om 252,5 mkr fördelat 20 mnkr år 2020,
175 mnkr år 2021 samt 57,5 mnkr år 2022 för att uppföra Paradiset, projekt
17481.
6. Uppdra till tekniska nämnden att påbörja upphandling av Skola 7 - 9 Linné
etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 klassrum samt Förskola Norregård
utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till kommunfullmäktige om
budgetbehov och tilldelning av anslag.
7. Utöka låneramen från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor.
8. Fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 2021 och plan 2022 - 2023
enligt framlagt förslag från C, M och KD.
9. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2021 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
10. Fastställa indikatorer till nämnderna för år 2020 enligt framlagt förslag från
C, M och KD.
11. Fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 2021.
12. Använda resultatutjämningsreserv (RUR) enligt liggande förslag från C, M
och KD.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

13. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och landsting,
till 1,25% för år 2021.
14. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från
nämnderna.
15. Fastställa finansiella mål för ekonomin som är av god ekonomisk
hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och KD.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att:
o Utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte
att långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
o Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.
o Utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet
med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Eva Ballovarre (S), Patricia Schooner (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S),
Helen Bengtsson (S), Kristina Spjuth Sahlberg (S), Petra Karlsson (S), Kent
Ballovarre (S), Birgitta Bengtsson (S), Tommy Lövquist (S), Ann Johansson (S),
Håkan Pettersson (S), Predrag Jankovic (V) och Ulla-Britt Andreasson (V)
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) och Lina Yosefi (L) reserverar sig mot Alliansens budget
eftersom den saknar balans och finansiering. Budgeten bygger på framtida
skattehöjning och ökad belåning som belastar framtida generationer.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

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.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 250, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla Nya alliansens budgetförslag
med inkluderande uppdrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 250
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 145
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet,
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12
 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)
 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031
 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032
 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032
 Bilaga Taxor och Avgifter 2021
 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021
daterad 2020-09-28
 Budget i balans utan skattehöjning, Liberalerna 2020-10-21
 Budgetförslag "Budget 2021, plan 2022–2023", Liberalerna
 Budget 2021 för Älmhults kommun, Socialdemokraterna
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna
 Yrkande till budget 2021 från Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), KarlHenrik Wallerstein (KD), Gusten Mårtensson (C), Tomas Harrysson (C), Pontus
Haglund (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Marie Olofsson
(C), Tomas Simonsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S),
Predrag Jankovic (V), Kent Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till Nya alliansens
budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och Liberalernas
budgetförslag.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till miljöpartiets uppdrag i miljöpartiets
budgetförslag.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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 budgetyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag
som motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas
förslag som motförslag till huvudförslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ordförande finner att kommunfullmäktige utsett Socialdemokraternas förslag till
motförslag.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Michael Öbergs (MP)
yrkande.
Omröstningsresultat
Propositionsordning 1
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och rösta NEJ för bifall till Eva Ballovarre (S) med fleras
yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (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
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

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

1
19

14

6

19 ledamöter röstade JA, 14 ledamöter röstade NEJ och sex ledamöter avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 176 Svar på motion om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter
Ärendenummer KS 2019/43

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 34, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 79,
att remittera motionen för beredning i socialnämnden.
Socialnämnden behandlade motion på sammanträde 2020-09-23, § 99, och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 243, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 243
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 138
 Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05
 Socialnämnden 2020-09-23, § 99
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29
 Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-06, § 96
 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter
daterad 2019-02-20
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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
Motionären
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 177 Interpellationer
Information
Inga interpellationer har anmälts till dagens sammanträde.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 178 Nya motioner
Information
Inga motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 179 Enkla frågor
Nedanstående frågor ställdes vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medgav
för var och en av frågorna att de får ställas:


Michael Öberg (MP) frågar Elizabeth Peltola (C) om Pehr
Hörbergsgården i Virestad. Blir det något köp för kyrkans del av Pehr
Hörbergsgården?
Elizabeth Peltola (C) svarar att kyrkofullmäktige har sitt möte den 25
november där ärendet ska behandlas.

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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