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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 

Kommunfullmäktige 2020-04-27 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  klockan 18:30–21:20 

Paragrafer 
46-64 

Utses att justera 
Marie Olofsson (C) och Stefan Jönsson (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2020-05-04 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Felicia Sandberg 

Ordförande ____________________________________ 
Bo Mazetti-Nissen (M) 

Justerande ____________________________________ 
Marie Olofsson (C) och Stefan Jönsson (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 
2020-05-04 2020-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 

Kommunfullmäktige 

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) 
Pontus Haglund (C) 
Bo Bergsjö (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Monica Haider (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Petra Karlsson (S) 
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Tord Helle (SD) 

Tjänstemän 
Isak Augustinsson, receptionist 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare 
Felicia Sandberg, sekreterare 

Övriga deltagande 
Ingemar Almkvist, kommunrevisionens ordförande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2018/134

2020/19

2020/19

2020/19

2020/20

2019/46

2019/59

2019/45

2018/141

2020/17

2019/116

2019/114

2020/11

2020/40

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 
§ 46 Fastställande av föredragningslistan 4 
§ 47 Kalendarium 5 
§ 48 Information och lägesrapport om situationen 6 

kring Covid-19 
§ 49 Avveckling Snitseln AB 7 
§ 50 Uppföljning av internkontroll 2019, Älmhults 8 - 9 

kommun 
§ 51 Årsredovisning 2019 10 
§ 52 Revisionsberättelse 2019 11 
§ 53 Ansvarsfrihet 2019 för styrelse, nämnder och 12 - 13 

beredningar 
§ 54 Ombudgeteringar, kommunövergripande 14 - 15 
§ 55 Finansiell rapport 2019, kommunövergripande 16 
§ 56 Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse 17 - 18 

ändring av valförfarandet - yttrande 
§ 57 Svar på motion om att införa närtrafik - 19 - 21 

Michael Öberg (MP) 
§ 58 Svar på motion om att ombilda Älmhults 22 - 23 

Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag 
§ 59 Redovisning av ej beslutade motioner 2020 24 
§ 60 Reglemente för gemensamma 25 - 26 

överförmyndarnämnden - revidering digitala 
sammanträden 

§ 61 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende 27 
markupplåtelse för uteserveringar 

§ 62 Frågor 28 - 29 
§ 63 Interpellation - ställd av Michael Öberg (MP) 30 

till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth 
Peltola (C) ang. lokalförsörjning 

§ 64 Motion om att tillhandahålla arbetskläder för 31 
personal inom skolverksamhet - Eva Ballovarre 
(S) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 46 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt kallelse utskickad 
2020-04-20 med följande tillägg; 

 Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Eva Ballovarre (S) vilka 
tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium informerar om dagsläget 
kring situationen om Covid-19 under punkten ”Informationsärenden”. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 47 Kalendarium 

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) informerar om kommunfullmäktiges 
kalendarium. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 48 Information och lägesrapport om situationen 
kring Covid-19 

Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Eva Ballovarre (S) rapporterar 
om situationen kring Covid-19 i Älmhults kommun och Kronobergs län. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 49 Avveckling Snitseln AB 
Ärendenummer KS 2020/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige uppdrar till Elmen AB att skyndsamt, efter överlåtelse 

av Stinsen 3, avveckla bolaget Snitseln AB. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 119, att Elmen AB ska förvärva 
Fundamentet 5139 AB, nuvarande namn Snitseln AB, (559182-8339) och att 
fastigheten Stinsen 3 ska överlåtas till kommunen till en summa om 2 750 000 
kronor samt tillkommande kostnader. 
Elmen AB har inkommit med förslag till beslut om att skyndsamt avveckla 
bolaget Snitseln AB (559182–8339). Då bolaget inte har något ytterligare syfte 
eller uppdrag kan bolaget med fördel skyndsamt avvecklas för att minimera 
ytterligare kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 71 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 

 Elmen AB:s protokoll daterat 2020-03-30 

 Kommunfullmäktige beslut 2019-06-24, § 119 

Beslutet skickas till 
Elmen AB 
Ekonomi- och kansliavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 50 Uppföljning av internkontroll 2019, Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2018/134 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner uppföljning och utvärdering av intern 

kontroll för Älmhults kommun 2019. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
har också ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och förvaltningar. 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en 
god intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 72 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 42 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-16 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01, § 238 

 Kommunstyrelsens rapport daterad 2019-09-26 

 Utbildningsnämndens beslut 2019-11-27, § 175 

 Utbildningsnämndens rapport daterad 2019-10-18 

 Socialnämndens beslut 2020-01-22, § 7 

 Socialnämndens rapport daterad 2020-01-07 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 27  

 Tekniska nämndens rapport daterad 2019-12-17 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-01-23, § 6 

 Kultur- och fritidsnämndens rapport daterad 2020-01-03 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-01-27, § 11 

 Miljö- och byggnämndens rapport daterad 2020-01-15 

 Gemensamma nämnden beslut 2019-12-09, § 71 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 51 Årsredovisning 2019 
Ärendenummer KS 2020/19 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Älmhults kommun. 
2. Kommunfullmäktige överlämnar årsredovisning 2019 till revisorerna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisning 2019 för Älmhults 
kommun. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna 
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 73 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 43 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11 

 Årsredovisning 2019 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 52 Revisionsberättelse 2019 
Ärendenummer KS 2020/19 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen (2017:725) 12 kap. 12 § varje år 
till kommunfullmäktige överlämna en revisionsberättelse för det föregående 
budgetåret. Fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för nämnder, styrelse och 
beredningar tillstyrks eller vägras. Revisionsberättelsen ska sammanfatta 
revisorernas arbete det föregående budgetåret och ska även innehålla ett särskilt 
uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. 
Kommunrevisionen riktar i revisionsberättelsen för 2019 en anmärkning mot 
socialnämnden för brister i deras ekonomistyrning och åtgärder för budget i 
balans. 
I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker kommunrevisionen att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för nämnder, styrelse och beredningar samt godkänner 
årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2020-04-17 

 Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-04-15 

 Granskning av bokslut och årsredovisning 2019, KPMG (sakkunnigt biträde), 
daterad 2020-04-15 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 53 Ansvarsfrihet 2019 för styrelse, nämnder och 
beredningar 
Ärendenummer KS 2020/19 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder (inklusive 

gemensamma nämnder för familjerätt och överförmyndarverksamhet) och 
beredningar för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Jäv 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder vilka varit 
redovisningsskyldiga under verksamhetsåret 2019 deltar inte i beslut om 
ansvarsfrihet i enlighet med 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725). 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) (KL) 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige 
varje år besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för det gångna 
verksamhetsåret. 
Kommunrevisionens revisionsberättelse ska enligt KL 12 kap. 13 § innehålla ett 
särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. I 
revisionsberättelsen för 2019 har revisionen tillstyrkt att kommunstyrelsen, 
övriga nämnder (inklusive de gemensamma nämnderna för familjerätt och 
överförmyndarnämnd) och beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-04-15 

 Granskning av bokslut och årsredovisning 2019, KPMG (sakkunnigt biträde), 
daterad 2020-04-15 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 54 Ombudgeteringar, kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2020/20 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelse totalt 69 226 000 kronor, 

i tilläggsanslag och ram år 2020 avseende investeringar, skattekollektiv, 
enligt förslag från kommunledningsförvaltningen daterat 2020-03-05, att 
finansieras genom upplåning. 

2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 68 324 000 kronor i 
tilläggsanslag 2020 avseende investeringar, taxekollektiv, att finansieras 
genom upplåning. 

3. Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen 25 212 000 kronor i 
tilläggsanslag 2020 avseende exploateringar, skattekollektiv, att finansieras 
genom upplåning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende projekt 24670. 

Sammanfattning av ärendet
Äskanden om utökad investeringsbudget år 2020 har inkommit från 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, 
miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden till 
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats 
under år 2019. 

Totalt bedöms ett behov av att överföra 162 800 000 kronor i tilläggsanslag från 
budget 2019 till budget 2020 avseende investerings- och exploateringsbudget. 
Detta eftersom det främst avser påbörjade projekt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 74 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 44 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 § 55 

 Utbildningsnämndens beslut 2020-02-26 § 29 

 Socialnämndens beslut 2019-12-18 §133 

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03 § 26 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-02-24 §19 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-20, §15 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) föreslår att projekt 24670 i kommunstyrelsens förslag 
till beslut stryks och att biblioteket i Virestad förläggs till friskolan i Virestad. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Gull-Britt Tranviks förslag och bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång
Ordföranden ställer Gull-Britt Tranviks (SD) och kommunstyrelsens förslag mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 55 Finansiell rapport 2019, kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2019/46 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram finansiell rapport per 
årsredovisning 2019. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 75 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 45 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 

 Finansiell rapport per 31 december 2019 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 56 Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse 
ändring av valförfarandet - yttrande 
Ärendenummer KS 2019/59 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Älmhults kommun har inte något att erinra mot föreslagen ändring av 18 § i 

stiftelseförordnandet för Göteryds Sparbanksstiftelse. 
2. Älmhults kommun vill inte välja huvudmän till Göteryds Sparbanksstiftelse. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Jäv 
Gusten Mårtensson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 103 att kommunstyrelsen inte har 
något att erinra mot föreslagen ändring av 18 § i stiftelseförordnandet för 
Göteryds sparbanksstiftelse. 
En begäran om komplettering inkom 2020-03-04 från Göteryds 
sparbanksstiftelse. Kammarkollegiet anser att kommunstyrelsen inte utgjorde 
rätt instans och vill att kommunfullmäktige beslutar i ärendet. Av beslutet ska 
framgå om Älmhults kommun vill eller inte vill välja huvudmän till Göteryds 
sparbanksstiftelse. 
Styrelsen för Göteryds sparbanksstiftelse har tagit fram en ansökan om 
permutation hos Kammarkollegiet för ändring av 18 § andra stycket i 
stiftelseförordnandet. Borttag av stycket innebär att kommunfullmäktige i 
Älmhults kommun inte längre ska välja hälften av huvudmännen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 76 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Göteryds sparbankstiftelses begäran om komplettering av beslut, daterad 
2020-03-04 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 103 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 57 

 Skrivelse från Göteryds Sparbanksstiftelse daterad 2019-03-13 

Beslutet skickas till 
Göteryds Sparbanksstiftelse 
Kanslienheten (matrikel) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunfullmäktige 

§ 57 Svar på motion om att införa närtrafik - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/45 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige återremitterar motionen till kommunstyrelsen för 

ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska 
inhämtas i ärendet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun 
inkom 2019-02-23. Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om 
införande av närtrafik i Älmhults kommun ej kan bli aktuell utifrån att både 
skolskjuts och färdtjänst hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans 
med Region Kronoberg. Om Älmhults kommun i framtiden deltar i Region 
Kronobergs upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om 
införande av närtrafik. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 78 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 39 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 52 

 Motion (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) föreslår att motionen återremitteras till kommunstyrelsen 
för ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska 
inhämtas i ärendet. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Michael Öbergs förslag om återremittering. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till motionen. 
Gull-Britt Tranvik (SD) instämmer i Lars Ingverts yrkande. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Lars Ingverts yrkande. 
Beslutsgång
Ordföranden ställer Michael Öbergs förslag om återremittering mot Elizabeth 
Peltolas avslagsyrkande till detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Michael Öbergs förslag. 
Omröstning begärs. 
Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Michael Öbergs förslag. 
Nej-röst för bifall till Elizabeth Peltolas avslagsyrkande. 
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster mot 11 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar att 
bifalla Michael Öbergs förslag. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Sonja Emilsson (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrysson (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Monica Haider (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars Ingvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Michael Öberg (MP) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunfullmäktige 

Tord Helle (SD) X 
Bo Mazetti-Nissen (M)  X 

10 11 0 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 58 Svar på motion om att ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag 
Ärendenummer KS 2018/141 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att ombilda Älmhults näringsfastigheter 
AB till ett framstående näringslivsbolag inkom 2018-12-17. Förslagsställaren 
skriver att för ett aktivt och mångfacetterat näringsliv i Älmhults kommun 
behövs en mer ändamålsenlig organisation kring näringsliv och besöksnäring 
som bidrar till den gröna omställningen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
01-28, § 6 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har en rad åtgärder genomförts och initiativ tagits för att 
skapa en mer ändamålsenlig organisation kring näringslivsfrågorna. Vidare har 
kommunfullmäktige tagit beslut om att skyndsamt avveckla Älmhults 
Näringsfastigheter AB.  Mot bakgrund av att detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 80 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 41 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 27 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-27, § 22 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 99 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Motion (MP) om att utveckla en ändamålsenlig organisation kring näringsliv 
och besöksnäring 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 59 Redovisning av ej beslutade motioner 2020 
Ärendenummer KS 2020/17 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av motioner som ej beslutats i 

kommunfullmäktige, april 2020. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej beslutade motioner, april 2020, innehåller 17 motioner. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 83 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 60 Reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden - revidering digitala 
sammanträden 
Ärendenummer KS 2019/116 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för gemensamma 

överförmyndarnämnden enligt förslag från Ljungby kommun 2020-03-30, § 
49. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun föreslår 2020-03-30, § 49 en revidering av gemensamma 
överförmyndarnämndens reglemente utifrån rådande arbete med 
smittskyddsbegränsning och möjligheten för ledamöter att delta i möten på 
distans. Reglementet för nämnden ska antas av respektive kommuns fullmäktige. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-04-07, § 77 och beslutade då att ge 
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) mandat att besluta om 
remissutlåtande i frågan. Kommunstyrelsens ordförande föreslår genom fattat 
delegeringsbeslut kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
gemensamma överförmyndarnämnden enligt Ljungby kommuns förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 2020-04-15, 2020:3 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 

 Förslag till reviderat reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden 
2020-04-08 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 77 

 Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 49 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Ljungby kommun 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 61 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar 
Ärendenummer KS 2019/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar om tillfällig avgiftsbefrielse avseende 

markupplåtelse för uteserveringar för sommarsäsongen 2020, till och med 
2020-12-31. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-25, § 202 beslut om taxa för bland annat 
markupplåtelse för uteserveringar. Under rådande omständigheter med spridning 
av coronavirus sätter Älmhults kommun in åtgärder för att stötta näringslivet. En 
av dessa åtgärder är tillfällig avgiftsbefrielse för uteserveringar för 
sommarsäsongen 2020, till och med 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 2020-03-30, 2020:2 

 Tekniska nämndens ordförandebeslut 2020-03-30, 2020:2 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 202 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 62 Frågor 

Nedanstående frågor ställs vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medger för 
var och en av frågorna att de får ställas; 

 Eva Ballovarre (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth 
Peltola (C) angående skyddsutrustning m.a.a. Covid-19-pandemin: har vi 
relevant skyddsutrustning i Älmhults kommun och kommer den i sådant 
fall att räcka till? 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att Älmhults kommun följer de 
regionala rekommendationer som finns i denna fråga och att länets 
kommuner kontinuerligt har digitala avstämningar för att säkerställa 
behovet av erforderlig skyddsutrustning. 

 Stefan Jönsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående årets första prognos för utbildningsnämnden: 
är det fler besparingar att vänta för skolan? 

Utbildningsnämndens ordförande svarar att det är svårt att säga eftersom 
årets första delårsrapport ännu inte behandlats eller analyserats. Han 
framför vidare att man ännu inte tillräckligt väl kan se utfallet av tidigare 
genomförda besparingsåtgärder vilket gör det svårt att dra slutsatser och 
planera för eventuella framtida åtgärder. 

 Gull-Britt Tranvik (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth 
Peltola (C) angående uppsättande av busskur: när ska det sättas upp en 
busskur vid korsningen i Liatorp vid väg 600? 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att det för nuvarande arbetas med 
att rusta upp befintliga busskurer och när det arbetet är färdigställt 
kommer planeringen för att sätta upp nya busskurer att fortlöpa enligt 
plan. 

 Tord Helle (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) angående kommunens busskurer: hur går det med den långsiktiga 
underhållsplanen för kommunens busskurer? 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att busskuren i Eneryda är beställd 
och påpekar vidare att frågan om busskurerna och den långsiktiga 
underhållsplanen bör aktualiseras för diskussion framöver. 

 Eva Ballovarre (S) frågar personalutskottets ordförande Bo Bergsjö (L) 
angående kompetensförsörjning: vad har ni för plan när det gäller 
kompetensförsörjning i nuvarande situation med smittspridning? 

Personalutskottets ordförande svarar att man bl.a. har genomfört en 
enkätundersökning för att kartlägga vilka kompetenser som finns i 
kommunen att tillgå när det finns behov av personal. Det finns en 
beredskap för stöd till nämnder och förvaltningar. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 63 Interpellation - ställd av Michael Öberg (MP) 
till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) ang. lokalförsörjning 
Ärendenummer KS 2020/11 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Elizabeth Peltola (C) angående behovet av lokalförsörjning: 

 Vad händer med Pehr Hörbergsgården och andra ej uthyrda lokaler i 
kommunen? 

 Kommer beslut tas om avyttring alternativt uthyrning av Pehr 
Hörbergsgården? Eller finns andra realistiska användningsområden för 
Pehr Hörbergsgården? När kommer ett sådant beslut tas? 

 Kommer kommunfullmäktige kunna få ta del av lokalförsörjningsplanen, 
vilket också är en viktig förutsättning för budget 2021? I så fall när 
kommer det att äga rum? 

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar 2020-04-27. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation inkommen 2020-04-16 

 Svar på interpellation inkommet 2020-04-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 64 Motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/40 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) föreslår i motion inkommen 2020-04-17 att Älmhults 
kommun ska tillhandahålla ändamålsenliga arbetskläder till personal anställd 
inom kommunens skolverksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Motion inkommen 2020-04-17 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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