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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Bo Mazetti-Nissen (M)
Marie Olofsson (C)
Helen Bengtsson (S)
Sonja Emilsson (M)
Jakob Willborg (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Thomas Harrysson (C)
John-Arne Sandström (C)
Bo Bergsjö (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Petra Karlsson (S)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)

Tjänstemän
Isak Augustinsson, receptionist
Felicia Sandberg, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerande
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Ärenden
§ 41

Digitala sammanträden m.m.

§ 42

Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 41 Digitala sammanträden m.m.
Ärendenummer KS 2020/28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i kommunfullmäktiges
arbetsordning samt i reglementena för tekniska nämnden, socialnämnden,
miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
utbildningsnämnden:
•

"Kommunfullmäktige f'ar, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i
förväg anmäla detta till kommunfullmäktiges kansli. Ordföranden
avgör om närvaro f'ar ske på distans.
Kommunfullmäktige f'ar bestämma vad som närmare ska gälla
om deltagande på distans i fullmäktige."

•

"Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden."

2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer
Ordförande

/l

Sekreterare

Justerare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utifrån nuvarande omständigheter med risk för smittspridning har frågan om
digitala sammanträden aktualiserats. Utifrån kommunallagen finns möjligheter
för deltagande på distans för ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder under förutsättning att kommunfullmäktige har fattat beslut om detta.
Beslut om möjligheten till deltagande på distans i kommunfullmäktige och
nämnderna saknas idag. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige fattar beslut om deltagande på distans om särskilda skäl
föreligger.
I skrivelsen behandlas även andra möjliga åtgärder avseende nämndernas arbete
utifrån rådande omständigheter.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 65
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
• Sveriges kommuner och regioners skrivelse "Deltagande på distans och
begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och
nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning" daterad
2020-03-20

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Sekreterare

Ordförande
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Kommunfullmäktige

§ 42 Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/59

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar nya avfallsföreskrifter för Älmhults kommun,
enligt förslag från tekniska nämnden 2020-03-03, § 28.
2. Föreskrifterna gäller från 2020-04-01 och ersätter Älmhults kommuns
föreskrifter för avfallshantering, 2009-12-14, § 150.
3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslog 2019-10-01 , § 99 att kommunfullmäktige ska anta
nya avfallsföreskrifter för Älmhults kommun enligt förslag från Södra Smålands
Avfall och Miljö AB. Avfallsföreskriftema har uppdaterats för att bland annat
passa det nya insamlingssystemet för fyrfackskärl samt för att möta de behov
som finns av stöd för verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-14 att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för ytterligare beredning samt utvärdering av vilka effekter de nya
föreskrifterna får för kommunens egen verksamhet. Tekniska nämnden inkom
2020-03-16 med följande förslag till justering:
Justerat under rubriken - Kompostering, annan återvinning eller
bortskaffande av visst hushållsavfall, sidan 8, 37 §.
Gammal text, 3 7 §:
"3 7 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan
särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering.får eldas endast
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter
eller beslut. Det är dock inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område. "

Justerandes signaturer
Sekreterare

Ordförande
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Kommunfullmäktige

Justerad text. 37 §:
"37 § Trädgårdsavfa/lfrånfastighetenfår komposteras påfastigheten utan
särskild anmälan. "

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 64
• Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 28
• Teknjska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-21
• Justerat förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 12
• Tekniska förvaltningens beslut 2019-10-01 , § 99
• Bilaga 1 - Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun
• Bilaga 2 - Förändringar i avfallsföreskrifter Älmhults kommun

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Justerandes signaturer
Sekreterare

Ordförande
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