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Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Inga Karlsson (M) 
Jakob Willborg (M)
Tord Åkesson (M) 
Daniel Stenvall (M) 
Dan Blixt (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
Selin Hult (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Bo Bergsjö (L) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Petra Karlsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Tommy Lövquist (S) 
Ann Johansson (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP) 
Börje Tranvik (SD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Tord Helle (SD) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Anders Mårtensson (C) ers: Thomas Harrysson (C) 
Claes Lindahl (C) ers: Yvonne Jonsson (C) 
Lina Yosefi (L) ers: Senada Hodzic (L) 
Patricia Schooner (S) ers: Monica Haider (S) 
Carl-Bertil Bertilsson (V) ers: Predrag Jankovic (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Marie Rosenqvist (M) 
Silvia Lobos (S) 

Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Elisabeth Steen-Ekstedt, ekonomichef 
Paul Robertsson, planeringschef 
Lars Nilsson, räddningschef 
Svetlana Volkova, ElmNet AB 
Felicia Sandberg, sekreterare 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/26

2019/76

2019/68

2019/119

2018/105

2018/22

2019/54

2017/128

2018/107

2019/57

2019/31

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 166 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 167 Kalendarium 7 
§ 168 Fyllnadsval - ersättare i tekniska nämnden 8 
§ 169 Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 9 
§ 170 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 10 

socialnämnden 
§ 171 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i tekniska 11 

nämnden 
§ 172 Älmhults kommuns vision 12 - 13 
§ 173 Älmhults kommun - huvudprocesser 14 - 15 
§ 174 Delårsrapport 2 - politisk organisation 16 
§ 175 Policy attestreglemente 17 
§ 176 Svar på motion om att inrätta tvätteri för 18 - 19 

arbetskläder inom daglig verksamhet LSS - Bo 
Bergsjö (L) 

§ 177 Svar på motion om att förbättra 20 - 21 
parkeringsmöjligheterna för elfordon - Gusten 
Mårtensson (C) 

§ 178 Svar på motion om att utarbeta en lokal 
folkhälsoplan - Michael Öberg (MP) 

22 - 24 

§ 179 Broddar till äldre kommuninvånare - 25 - 26 
redovisning 

§ 180 Sammanträdestider 2020 27 - 28 
§ 181 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 29 

oktober 2019 
§ 182 Avveckling av den ekonomiska föreningen 30 

Entreprenörsregionen 
§ 183 Upphävande av beslut om remittering av 31 

motion 
§ 184 Frågor 32 - 33 
§ 185 Interpellation om främjande av ökad läslust - 34 - 35 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/31

2019/31

2019/130

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 

Kommunfullmäktige 

Michael Öberg (MP) 
§ 186 Interpellation om kommunfullmäktiges beslut 36 

om ekonomisk uppföljning - Eva Ballovarre (S) 
§ 187 Interpellation om avtal och 37 - 38 

konkurrensutsättning i upphandling avseende 
ny skola i Västra Bökhult - Börje Tranvik (SD) 

§ 188 Motion om kraftsamling för en förbättrad 
folkhälsa - Michael Öberg (MP) 

39 

§ 189 Meddelanden 40 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 166 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 167 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 168 Fyllnadsval - ersättare i tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige utser Stefan Jönsson (S), Östra Esplanaden 16T, 343 31 

Älmhult, till ersättare i tekniska nämnden efter Minette Sturve (S). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade 2019-08-26, § 134 Minette Sturves (S) avsägelse 
från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Frågan om fyllnadsval 
bordlades. 
Kommunfullmäktige bordlade 2019-09-30, § 150 frågan om fyllnadsval. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 134 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 150 

Beslutet skickas till 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 
Tekniska nämnden 
Stefan Jönsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige utser Einar Holmquist (S), Rödingstigen 10, 343 37 

Älmhult, till ersättare i socialnämnden efter Silvia Lobos (S). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige utsåg 2019-08-26, § 132 Silvia Lobos (S) till ledamot i 
socialnämnden. Då Silvia Lobos före det beslutet var ersättare i socialnämnden 
har kommunfullmäktige att utse ny ersättare. 
Kommunfullmäktige bordlade frågan om fyllnadsval 2019-09-30, § 151. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 132 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 151 

Beslutet skickas till 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 
Socialnämnden 
Einar Holmquist 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 170 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
socialnämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Sofia Herbertssons (C) avsägelse från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

 Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till kommande 
sammanträde. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Sofia Herbertsson (C) avsäger sig i skrivelse inkommen 2019-08-20 uppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
  Sofia Herbertssons skrivelse inkommen 2019-08-20 

Beslutet skickas till 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 
Socialnämnden 
Sofia Herbertsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Sofia Herbertssons (C) avsägelse från 

uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 

 Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till kommande 
sammanträde. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Sofia Herbertsson (C) avsäger sig i skrivelse inkommer 2019-08-20 uppdraget 
som ersättare i tekniska nämnden. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
  Sofia Herbertssons skrivelse inkommen 2019-08-20 

Beslutet skickas till 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 
Tekniska nämnden 
Sofia Herbertsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

§ 172 Älmhults kommuns vision 
Ärendenummer KS 2019/26 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige antar följande vision för Älmhults kommun: 

Älmhults kommun – internationellt och nära 
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du 
känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer 
ifrån. Här känner sig alla hemma! 
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med 
mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag 
och i morgon. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Av Älmhults kommuns policy för ledning och styrning, fastställd av 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269, framgår att kommunfullmäktige ska 
fastställa en vision för Älmhults kommun. Visionen ska tala om hur 
kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam 
färdriktning för hela kommunen. 
Politiker och tjänstemän har tagit fram ett förslag på vision som presenteras i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 190 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 131 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



14

 

 

  

 

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 173 Älmhults kommun – huvudprocesser 
Ärendenummer KS 2019/76 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar följande huvudprocesser för Älmhults kommun: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsprocess: 
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande. 
Välfärdsprocess: 
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart 
stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga. 
Samhällsutvecklingsprocess: 
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar 
planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur. 

2. Kommunfullmäktige gör den redaktionella ändringen att ersätta ordet 
Älmhultsbo med ordet invånare genomgripande i dokumentet om 
huvudprocesser. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun ska följa kommunens policy för ledning och styrning, 
fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269. Av policyn framgår att
kommunfullmäktige ska fastställa en vision samt huvudprocesser för Älmhults 
kommun. Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med 
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Älmhults kommuns 
huvudprocesser vilket beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24, § 130 och kommunstyrelsen 2019-
10-15, § 191 har föreslagit ändringar och tillägg till 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 191 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 130 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18 

 Policy för ledning och styrning 2018-12-17, § 269 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 174 Delårsrapport 2 – politisk organisation 
Ärendenummer KS 2019/68 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för politisk organisation. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti, enligt 
anvisningar. Prognosen visar på ett överskott på 441 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 192 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-09-24, § 124 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17 

 Delårsrapport 2 – 2019, politisk organisation daterad 2019-08-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 175 Policy attestreglemente 
Ärendenummer KS 2019/119 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar attestreglemente enligt förslag daterat            

2019-09-16. 
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare antaget reglemente för ekonomiska 

transaktioner, 2015-11-30, § 232. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunens e-handelsprojekt samt införande av 
marknadsplatsen har en översyn av kommunens attestreglemente gjorts. Ett 
förslag till nytt attestreglemente har tagits fram av redovisningsenheten. 
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt och säkerställa att 
ekonomiska transaktioner sker på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 194 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 126 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 

 Förslag attestreglemente daterat 2019-09-16 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 176 Svar på motion om att inrätta tvätteri för
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS – Bo 
Bergsjö (L) 
Ärendenummer KS 2018/105 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion daterad 2018-06-18 att socialförvaltningen 
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa 
meningsfull sysselsättning. 

Socialnämnden gör 2018-11-21, § 108 bedömningen att det inte finns möjlighet 
för daglig verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och 
handledare samt tillgång till lokaler. 

Tekniska nämnden föreslår 2019-09-03, § 93 att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-15, § 199 att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 199 

 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-19, § 14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

 Socialnämndens beslut 2018-11-21, § 108 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2018-06-18 

Beslutet skickas till 
Bo Bergsjö 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 177 Svar på motion om att förbättra 
parkeringsmöjligheterna för elfordon – Gusten 
Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2018/22 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten om att 

Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta 
laddplatser för elfordon i kommunen. 

2. Kommunfullmäktige anser de övriga punkterna besvarade med hänvisning 
till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2018-01-23 att Älmhults 
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i 
kommunen: 
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta 
laddplatser för elfordon i kommunen. 
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som 
har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon. 
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att 
särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna. 

Tekniska nämnden anser, 2019-09-03, § 92, att punkterna 2 och 3 är uppfyllda i 
och med gällande bestämmelser, men att åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras. 

Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-15, § 200 kommunfullmäktige att bifalla 
tekniska nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 200 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 135 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 92 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 Motion från Gusten Mårtensson (C) om att förbättra parkeringsmöjligheterna 
för elfordon daterad 2018-01-23 

Beslutet skickas till 
Gusten Mårtensson 
Kommunledningsförvaltningen (kommunikationsavdelningen) 
Tekniska förvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunfullmäktige 

§ 178 Svar på motion om att utarbeta en lokal 
folkhälsoplan – Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/54 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar 
fram en folkhälsoplan. 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Kommunstyrelsen har 2019-10-15, § 201 lämnat förslag om att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 201 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 134 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 Motion daterad 2019-03-12 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Michael Öbergs förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunfullmäktige 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Michael Öbergs förslag. 

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 25 ja-röster mot 15 nej-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Sonja Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Tord Åkesson (M) X 
Daniel Stenvall (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Anders Mårtensson (C) X 
Claes Lindahl (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Selin Hult (C) X 
John-Arne Sandström (C) X 
Lina Yosefi (L) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) X 
Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Patricia Schooner (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars Ingvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) X 
Kristina Spjut Sahlberg (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Kent Ballovarre (S) X 
Birgitta Bengtsson (S) X 
Tommy Lövquist (S) X 
Ann Johansson (S) X 
Håkan Pettersson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Carl-Bertil Bertilsson (V) X 
Michael Öberg (MP) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunfullmäktige 

Börje Tranvik (SD) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SD) X 
Carl-Gustav Hansson (SD) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

Beslutet skickas till 
Michael Öberg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 179 Broddar till äldre kommuninvånare - 
redovisning 
Ärendenummer KS 2017/128 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning och lägger den 

till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-11-27, §156 att alla kommuninvånare 
över 70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar. Socialnämnden fick i uppdrag 
att upphandla och ombesörja utdelning av broddar inför vintern 2017/2018. 
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar skulle utvärderas 
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018. 
Socialnämnden lämnade 2018-04-18, § 42 en redovisning till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2018-05-22, § 75 och 
önskade en utvärdering där effekterna av utdelning av broddar skulle belysas 
avseende kostnader och fallskador. 
Socialnämnden beslutade den 2018-10-24, § 97 att föreslå kommunstyrelsen att 
lägga ärendet till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade   
2018-12-18, § 175, ärendet till socialnämnden med samma motivering som 
tidigare. Socialnämnden har nu inkommit med ny redovisning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 202 

 Socialnämndens beslut 2019-05-22, § 49 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 175 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 180 Sammanträdestider 2020 
Ärendenummer KS 2018/107 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
KSAU KS KF 
17 december 2019 14 januari 27 januari 
21 januari 4 februari 24 februari 
25 februari 10 mars 30 mars 
24 mars 7 april 27 april 
21 april 5 maj 25 maj 
26 maj 9 juni 22 juni 
30 juni 11 augusti 31 augusti 
25 augusti 8 september 28 september 
22 september 6 oktober 26 oktober 
13 oktober 27 oktober 23 november 
17 november 1 december 14 december 
15 december 12 januari 2021 25 januari 2021 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
är beslutade av respektive organ. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige utgår från att 
fullmäktiges sammanträden sker sista måndagen i månaden kl. 18.30 förutom 
under juli månad, då inget sammanträde hålls. 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar tre veckor innan 
kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i regel på tisdagar två veckor 
innan kommunstyrelsen sammanträder. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder från kl. 
08.30. 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-10-15, § 206 sammanträdestider för 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2019-10-22, § 154 
sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 154 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 206 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) föreslår följande ändring jämfört med kommunstyrelsens 
förslag: 
Junisammanträdet ska hållas den 22 juni istället för den 29 juni. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Michael Öbergs förslag och 
finner att fullmäktige bifaller Michael Öbergs förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 181 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2019 
Ärendenummer KS 2019/57 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda motioner, 

oktober 2019 och lägger den till handlingarna. 

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 färdigberedda motioner, oktober 2019, innehåller 22 motioner. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 204 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 137 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 182 Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att avveckla den 

ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2001-04-23, § 50 beslut om att ingå som medlem i den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 
Information har inkommit från Värnamo kommun om att det vid 
Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla 
den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Entreprenörsregionen 
kommer i fortsättningen istället att vara ett nätverk för inspiration, kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling 
av näringslivet i regionen.  
Beslut om att ställa sig bakom avvecklingen behöver fattas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 205 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 138 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 

 Kommunfullmäktiges beslut 2001-04-23, § 50 

 Värnamo kommuns tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09 

Beslutet skickas till 
Medlemmarna i Entreprenörsregionen 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 183 Upphävande av beslut om remittering av
motion 
Ärendenummer KS 2019/120 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-09-30, § 161 om att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) inkom 2019-09-26 med en motion om barnfetma, 
prevention och stärkt elevhälsa. 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-09-30, § 161 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Michael Öberg har meddelat att han vill dra tillbaka motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 161 

 Motion inkommen 2019-09-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Michael Öberg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 184 Frågor 

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

 Stefan Jönsson (S) frågar kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja 
Emilsson (M) om sättet som förtroendevalda politiker talar om kommunala 
tjänstemän: tror du att sättet som förtroendevalda politiker gör utspel om 
tjänstemän kan försvåra framtida rekrytering? 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande svarar att det för hennes egen del 
aldrig är aktuellt att tala nedlåtande om tjänstemän. Hon anser att vi ska vara 
hederliga och diskutera sinsemellan direkt och att det annars kan slå tillbaka 
på det gemensamma arbetet. 

 Tord Åkesson (M) frågar kommunstyrelsens andre vice ordförande Eva 
Ballovarre (S) om en motion från år 2017 angående cykelbanor: vad händer 
med den plan som tekniska förvaltningen fick i uppdrag att ta fram sedan 
motionen avslogs? 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande svarar att det togs beslut om att 
tekniska förvaltningen enligt en viss tidplan skulle färdigställa men att den 
tiden ännu inte löpt ut och att denna fråga därför bör riktas till nuvarande 
ordförande för kommunstyrelsen. 

 Lars Ingvert (S) frågar socialnämndens förste vice ordförande Vidar 
Lundbäck (C) om hemtjänsten i väster: vad har alliansen gjort för att få igång 
hemtjänsten i väster enligt den plan som finns? 
Socialnämndens vice ordförande svarar att han är medveten om att ärendet 
har tagit för lång tid och förklarar att det delvis beror på en inkommen 
ansökan om att driva intraprenad inom hemtjänsten vars hantering fördröjt 
planen med att få igång hemtjänsten i väster. 

 Håkan Pettersson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas 
Simonsson (M) om ärendet med införande av rökförbud på idrottsplatser: vad 
gör ni för att få till stånd rökförbud på samtliga idrottsplatser i Älmhults 
kommun? 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att man arbetar aktivt med 
frågan och kommer att märka ut fler idrottsplatser med rökförbud. Han tar 
upp problematiken med att privata aktörer själva ansvarar för skyltning och 
upplyser om att det enligt förslag till nya kommunala ordningsföreskrifter 
kommer att krävas skyltning om rökförbud på en förenings idrottsplatser för 
att denna ska ha rätt till föreningsbidrag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 185 Interpellation om främjande av ökad läslust 
Ärendenummer KS 2019/31 

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 kultur- och fritidsnämndens 
ordförande angående främjandet av ökad läslust hos barn: 

 Undrar hur det ser ut med utlåningen av vanliga böcker, e-böcker och e-
ljudböcker på biblioteket i Älmhult? Hur mycket kostar utlån av e-böcker för 
Älmhults kommun? Är regelverk för e-böcker optimalt idag? 

 Hur ser du på ett förslag att varje kommuninvånare med lånekort ges ett 
personligt bokkonto för e-böcker och e-ljudböcker? 

 Hur ser du på ”Språkstegen” för de mindre barnen 0 – 3 år? Delar du 
uppfattningen att Språkstegen har varit en givande satsning för barnens 
språkutveckling? 

 Vad har du som ordförande i kultur- och fritidsnämnden tagit för initiativ 
eller förslag till nämnden för att främja läsandet för barn och ungdomar samt 
för befolkningen i stort? 

 Vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar ser du för Älmhults bibliotek 
inklusive filialbiblioteken? 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas Simonsson (M) har lämnat 
skriftligt svar 2019-10-24. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



35

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Interpellation inkommen 2019-10-09 

 Svar på interpellation inkommet 2019-10-24 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 186 Interpellation om kommunfullmäktiges beslut 
om ekonomisk uppföljning 
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) ställer interpellation till kommunstyrelsen ordförande om 
kommunfullmäktiges beslut kring ekonomisk uppföljning: 

 Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut? 

 Hur ser du på nämndernas allvarliga, ekonomiska läge? 

 Eftersom ekonomin inte följts upp enligt fullmäktiges beslut och redovisats i 
kommunstyrelsen, hur har alliansen kontroll över kommunens ekonomi? 

 Vilka åtgärder har alliansen påbörjat i de olika nämnderna för att skapa en 
hållbar ekonomi över tid? 

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) har lämnat skriftligt svar 
2019-10-27. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation inkommen 2019-10-16 

 Svar på interpellation inkommet 2019-10-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 187 Interpellation om avtal och 
konkurrensutsättning i upphandling avseende ny 
skola i Västra Bökhult 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
avtal och konkurrensutsättning i upphandling avseende det planerade 
uppförandet av ny skola i Västra Bökhult. 

 Anser du att tjänstemännen skall kunna skriva hemliga avtal då det påverkar 
budgetarbetet då vi inte vet hur mycket det kommer att kosta? 

 Är det inte politikerna som ska styra upphandlingen och tjänstemannen ta 
order av detta? 

 Det har i tjänstemanbudgeten framkommit att samtidigt som vi bygger ny 
skola så planerar man att riva en annan fin skola i kommunen tycker 
kommunalrådet att detta är en bra lösning med tanke på kommunens stora 
skuldberg? 

 Med anledning av att det idag finns fyra tomma skolor som inte används som 
är byggda till att användas till det ändamål den nya skolan i Paradiset ska man 
inte använda de lokaler man redan har först? 

 Att hyra paviljonger till klassrum när kommunen har skolor som står tomma 
är det rätt? 

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) har lämnat skriftligt svar 
2019-10-27. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



38

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Interpellation inkommen 2019-10-21 

 Svar på interpellation inkommet 2019-10-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 188 Motion om kraftsamling för en förbättrad 
folkhälsa – Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/130 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion inkommen 2019-10-22 att Älmhults 
kommun ska 

  stärka den kommunala elevhälsan i det förebyggande arbetet kring barns och 
ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta målgrupper samt 

 undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ramen för 
samhällssamverkan i projektet ”För barnets bästa i Kronobergs län”. 

Beslutsunderlag 
  Motion inkommen 2019-10-22 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-10-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 189 Meddelanden 

 Länsstyrelsens beslut 2019-10-15 om att utse ny ledamot samt ersättare i 
kommunfullmäktige för Sofia Herbertsson (C) till och med 2022-10-14 (Dnr 
2019/20) 

 Länsstyrelsens beslut 2019-10-15 om att utse ny ledamot samt ersättare i 
kommunfullmäktige för Viktor Emilsson (M) till och med 2022-10-14 (Dnr 
2019/20) 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 198 om uppdrag till kommunchefen 
avseende översyn av kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation 
(Dnr 2017/97) 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 203 om att inte dela ut 
tillgänglighetspris för 2019 (Dnr 2019/123) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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