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Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

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

Tjänstgörande ersättare 
Tord Åkesson (M) 
Erik Ederfors (M) 
Anders Mårtensson (C) 
Lina Yosefi (L) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

Britta Croona (S) 
Patricia Schooner (S) 
Staffan Ferm (S) 
Silvia Lobos (S) 

Tjänstemän 
Anders Nyberg, tillförordnad kommunchef 
Paul Robertsson, planeringschef 
Magnus Källström, kommunikationschef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Felicia Sandberg, jurist 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/58

2019/77

2019/93

2018/52

2019/31

2019/31

2019/110

2019/113

2019/118

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 144 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 145 Kalendarium 7 
§ 146 Avsägelse och begäran om ny sammanräkning 

- ledamot i kommunfullmäktige 
8 

§ 147 Avsägelse och begäran om ny sammanräkning 
- ledamot i kommunfullmäktige 

9 

§ 148 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i tekniska 
nämnden och ersättare i socialnämnden 

10 

§ 149 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot tekniska 
nämnden 

11 

§ 150 Fyllnadsval - ersättare tekniska nämnden 12 
§ 151 Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 13 
§ 152 Årsredovisning 2018 - VoB Kronoberg 14 
§ 153 Revisionsrapport avseende granskning av 

kommunens IT-säkerhet 
15 

§ 154 Redovisning gällande verkställighet av 
motioner och medborgarförslag 2015-2016 

16 - 17 

§ 155 Frågor 18 
§ 156 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 

utbildningsnämndens vice ordförande Tomas 
Simonsson (M) ang. införande av ett 
obligatoriskt fritt skolval 

19 - 20 

§ 157 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) ang. ungas psykiska ohälsa 

21 

§ 158 Motion om att skapa en 
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - Gun-
Britt Cedergren (KD) och Karl-Henrik 
Wallerstein (KD) 

22 

§ 159 Motion om tillgänglighetsanpassning av 
kommunal badplats - Tord Helle (SD) 

23 

§ 160 Motion om att göra kommunens verksamheter 24 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/120

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

kranmärkta - Michael Öberg (MP) 
§ 161 Motion om barnfetma, prevention och stärkt 

elevhälsa (MP) 
25 

§ 162 Projektet ny skola i Västra Bökhult 26 
§ 163 Webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträde 
27 

§ 164 Utvärdering av förslag från medborgare 28 
§ 165 Beslut om efterträdarval 29 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 144 Fastställande av föredragningslistan 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt kallelse. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 145 Kalendarium 
 Ordförande Marie Olofsson (C) informerar om kommunfullmäktiges 

kalendarium. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 146 Avsägelse och begäran om ny 
sammanräkning - ledamot i kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Viktor Emilsson (M) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 Kommunfullmäktige hemställer om att länsstyrelsen utser ny ledamot efter 
Viktor Emilsson (M) i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Viktor Emilsson (M) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
  Avsägelse från Viktor Emilsson (M) daterad 2019-09-11 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 147 Avsägelse och begäran om ny 
sammanräkning - ledamot i kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Sofia Herbertsson (C) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 Kommunfullmäktige hemställer om att länsstyrelsen utser ny ledamot efter 
Sofia Herbertsson (C) i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Sofia Herbertsson (C) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
  Avsägelse från Sofia Herbertsson (C) daterad 2019-08-14 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 148 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
tekniska nämnden och ersättare i socialnämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Sofia 

Herbertsson (C) i tekniska nämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Sofia Herbertsson (C) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Sofia Herbertssons (C) avsägelse daterad 2019-08-20 

Beslutet skickas till 
Sofia Herbertsson 
Tekniska nämnden 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 149 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot tekniska 
nämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Jan Gustavsson (L) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i tekniska nämnden. 

 Kommunfullmäktige utser Lars-Gunnar Gustavsson (L) till ny ledamot i 
tekniska nämnden efter Jan Gustavsson (L). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Jan Gustavsson (L) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
  Avsägelse från Jan Gustavsson (L) daterad 2019-09-09 

Beslutet skickas till 
Jan Gustavsson 
Lars-Gunnar Gustavsson 
Tekniska nämnden 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 150 Fyllnadsval - ersättare tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Minette 

Sturve (S) i tekniska nämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Minette Sturve (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Minette Sturves (S) avsägelse daterad 2019-08-06 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 151 Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Silvia Lobos 

(S) i socialnämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
Kommunfullmäktige utsåg 2019-08-26, § 132 Silvia Lobos som ny ordinarie 
ledamot i socialnämnden samt bordlade fyllnadsvalet av ny ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 132 

 Mattias Lindqvists (S) avsägelse daterad 2019-07-31 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 152 Årsredovisning 2018 - VoB Kronoberg 
Ärendenummer KS 2019/77 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2018. 
2. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del 

förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2018.  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 
2018. Beslut om ansvarsfrihet för VoB:s direktion ska fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 
Socialnämnden har inkommit med beslut i ärendet, 2019-08-21, § 79. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 174 

 Socialnämndens beslut 2019-08-21, § 79 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-27 

 Årsredovisning 2018 för VoB Kronoberg samt revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 153 Revisionsrapport avseende granskning av 
kommunens IT-säkerhet 
Ärendenummer KS 2019/93 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
2. Kommunfullmäktige noterar de rekommendationer som lagts fram i 

rapporten och tar hänsyn till dessa i den dagliga verksamheten. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska hur kommunen, 
med underlag av sina styrande dokument avseende informationssäkerhetsrutiner, 
anordnat sin IT-säkerhet. KPMG:s slutsats utifrån granskningen är att 
kommunen upprätthåller en god informations- och IT-säkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 175 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-27, § 120 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21 

 Revisionsrapport KPMG ”Granskning av kommunens IT-säkerhet” daterad 
2019-06-13 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
KPMG 
IT-chef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 154 Redovisning gällande verkställighet av 
motioner och medborgarförslag 2015-2016 
Ärendenummer KS 2018/52 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning gällande verkställighet av 

medborgarförslag och motioner från åren 2015–2016. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera 

redovisningen och återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut 
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa 
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av 
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning gällande år 2017 har 
gjorts i ett annat beslut, 2019-08-13, § 162. 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning gällande 
verkställighet av motioner och medborgarförslag för åren 2015–2016. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Skrivelse ”verkställighet medborgarförslag och motioner 2015–2016” daterad 
2019-08-29 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 94 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 112 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32 

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 155 Frågor 
Michael Öberg (MP) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson 
(C) angående kommunfullmäktiges beslut kring uppförandet av en ny skola i 
Västra Bökhult och om han är tillfreds med detta? 
Gusten Mårtensson svarar att han är tillfreds med det aktuella beslutet och att det 
är svårt för nämnden att bedöma effekter innan beslutet är verkställt. Han menar 
vidare att strategiska investeringar brukar utvärderas i efterhand och att så även 
kommer göras med detta ärende. Gusten Mårtensson anför avslutningsvis att han 
är införstådd med att det kommer att krävas tillfälliga lösningar med skollokaler 
men är även där tillfreds med att situationen kommer att lösas. 

Lars Ingvert (S) frågar socialnämndens förste vice ordförande Vidar Lundbäck 
(C) vad han anser om faktumet att socialnämndens ekonomiska underskott har 
ökat med 15,5 miljoner kronor sedan förra delårsbokslutet samt vad man 
planerar att göra för att få ordning på den ekonomiska situationen i 
socialnämnden? 
Vidar Lundbäck svarar att han är medveten om att socialnämnden befinner sig i 
en bekymmersam ekonomisk situation och att man har god koll på vad som hänt 
och vart pengar tagit vägen. Vidar Lundbäck svarar vidare att man har börjat 
titta på och kommer att lägga fram förslag på åtgärder men att det ännu är ett för 
tidigt skede att kunna presentera några sådana förslag. 

Eva Ballovarre (S) frågar socialnämndens förste vice ordförande Vidar 
Lundbäck (C) hur han ser på faktumet att det i socialförvaltningens verksamhet 
har tagits in hyrpersonal för att täcka behovet av sjuksköterskor? 
Vidar Lundbäck svarar att han är medveten om detta faktum utan att ha koll på 
exakta siffror och påpekar att rekryteringen av sjukvårdspersonal är den stora 
utmaningen inför framtiden. Vidar Lundbäck anser det inte vara en bra lösning 
att anlita hyrpersonal för att täcka behovet av sjuksköterskor men menar att det 
är långt viktigare att brukaren får den hjälp som personen behöver. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 156 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 
utbildningsnämndens förste vice ordförande
Tomas Simonsson (M) ang. införande av ett
obligatoriskt fritt skolval 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt en interpellation, daterad 2019-09-17, till 
utbildningsnämndens förste vice ordförande Tomas Simonsson (M). Eva 
Ballovarre ställer i interpellationen följande frågor: 

 Vad är den förväntade effekten av att införa obligatoriskt fritt skolval? 

 Vilka nya förutsättningarna har uppstått sedan frågan var uppe sist och 
röstades ner? 

 Vad blir kostnaden att införa obligatoriskt fritt skolval (administration, 
skolskjuts etc.)? 

 Hur kommer det fungera med fritidsplatser? 

 Hur vill du bidra till att kvaliteten i Älmhults alla skolor är lika hög? 
Kommunfullmäktige medgav på sammanträdet att interpellationen får ställas. 
Utbildningsnämndens förste vice ordförande Tomas Simonsson (M) har besvarat 
interpellationen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-09-17 

 Interpellationssvar från Tomas Simonsson (M) daterat 2019-09-26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 157 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) ang. ungas psykiska ohälsa 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-09-18, till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C). Eva Ballovarre ställer 
i interpellationen följande frågor: 

 Kan du garantera en bibehållen eller förstärkt elevhälsa? 

 Kan du garantera att satsningen på heltidsmentorer fortsätter? 

 Hur ser du att kommunen kan bidra till ett minskat tryck på barn- och 
ungdomspsykiatrin i regionen? 

 Vilka samarbeten mellan nämnder anser du viktigt för att minska ungas 
psykiska ohälsa och hur tänker du driva dem? 

Kommunfullmäktige medgav på sammanträdet att interpellationen får ställas. 
Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C) har besvarat 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-09-18 

 Interpellationssvar från Gusten Mårtensson (C) daterat 2019-09-25 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 158 Motion om att skapa en
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å 
Ärendenummer KS 2019/110 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Gun-Britt Cedergren (KD) och Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
om att skapa en vandringsled/pilgrimsled längs Helge å daterad 2019-08-26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 159 Motion om tillgänglighetsanpassning av 
kommunal badplats 
Ärendenummer KS 2019/113 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Tord Helle (SD) om tillgänglighetsanpassning av kommunal 
badplats daterad 2019-08-18 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 160 Motion om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta 
Ärendenummer KS 2019/118 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Michael Öberg (MP) om att göra kommunens verksamheter 
kranmärkta daterad 2019-09-02 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 161 Motion om barnfetma, prevention och stärkt 
elevhälsa 
Ärendenummer KS 2019/120 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Michael Öberg (MP) om barnfetma, prevention och stärkt 
elevhälsa daterad 2019-09-26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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 _____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 162 Projektet ny skola i Västra Bökhult 
Ärendenummer KS 2018/136 

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola informerar om ärendet med att 
uppföra ny skola i Västra Bökhult. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 163 Webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde 
Ärendenummer KS 2018/114 

Kommunikationschef Magnus Källström informerar om ärendet med att införa 
webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



28

 
 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 164 Utvärdering av förslag från medborgare 
Ärendenummer KS 2019/126 

Jurist Felicia Sandberg informerar att kommunledningsförvaltningen på uppdrag 
av kommunfullmäktiges presidium har sammanställt en redovisning av e-
tjänsten för förslag från medborgare. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 165 Meddelanden 

 Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval av ny ledamot i 
kommunfullmäktige daterat 2019-09-09 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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