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Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
lilllkommun 2019-11-25 

KommunfuIlmäktige 

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) 
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) 
Senada Hodzic (L) 
Bo Bergsjö (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars lngvert (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) 
Predrag Jankovic (V) 
Michael Öberg (MP) 
Börje Tranvik (SD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Tord Helle (SD) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 
1 

/l 
2 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll[Ii]Älmhults
lflilkommun 2019-11-25 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Marie Rosenqvist (M) 
Anders Mårtensson (C) 
Hilda Aramayes Ardash (KD) 
Anton Härder (S) 

Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef 
Robert Palmqvist, IT-chef 
Jenny Smedberg, tillförordnad socialchef 
Magnus Källström, kommunikationschef 
Ingrid Göransson, myndighetschef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Gunilla Johansson, utvecklingsstrateg 
Joakim Bengtsson, IT-tekniker 
Svetlana Volkova, ElmNet 
Felicia Sandberg, sekreterare 

Övriga deltagande 
Roland Johansson (M), ordförande tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

~ X:/ ·95 
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Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
l9lkommun 2019-11-25 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 190 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

§ 194 

§ 195 

§ 196 

§ 197 

§ 198 

§ 199 

§ 200 

§ 201 

§ 202 

§ 203 

§ 204 

§ 205 

§ 206 

§ 207 

§ 208 

§ 209 

Fastställande av föredragningslistan 

Kalendarium 

Avsägelse och begäran om ny sammanräkning 
- ledamot i kommunfullmäktige 

Avsägelse och fyllnadsval - styrelseledamot i 
Älmhultsbostäder AB 

Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsen 

Avsägelse och fy llnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 

Fyllnadsval - ersättare i tekniska nämnden 

Frågor 

Policy för delegering 

Delårsrapport 2 Älmhults kommun 

Finansiell rapport per augusti 2019 

Taxor och avgifter 2020 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Svar på motion om barns och ungas 
språkutveckling - Michael Öberg (MP) 

Svar på motion om att investera i en boulehall i 
Älmhult - Michael Öberg (MP) 

Svar på motion om minskat matsvinn - Helen 
Bengtsson (S) 

Svar på motion om trygghetsvandring på 
landsbygden - Eva Ballovarre (S) 

Miljöprofilering av Haganässkolans 
programutbud - uppföljning av uppdrag 

Individuellt IT-stöd inom skolan - uppföljning 
av uppdrag 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 - 16 

17 - 19 

20 

21 - 27 

28 - 34 

35 - 36 

37 - 38 

39 

40 - 41 

42 - 43 

44 - 45 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

/( 
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Sammanträdesprotokoll[tj]Älmhults
fijkommun 2019-11-25 

KommunfuIlmäktige 

§ 210 Försäljning av Paradiset 2 (tidigare del av 46 - 47 
Majtorp 1:1) 

§ 211 Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - 48 - 49 
revidering av taxa 

§ 212 Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3, 
ägande och förvaltning 

§ 213 Bolagsordning Snitseln Fastighets AB 50 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

13 
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Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
lfljkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 190 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändring; 

- Punkten "Frågor" behandlas efter punkten "Fyllnadsval - ersättare i tekniska 
nämnden". 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15 
6 



Sammanträdesprotokoll[ij]Älmhults
IIJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 191 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterare 

/l 
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Sammanträdesprotokoll[llJ Älmhults 
liJIJkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar Selin Hult (C) avsägelse från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

- Kommunfullmäktige hemställer om att länsstyrelsen utser ny ledamot efter 
Selin Hult (C) i kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
• Avsägelse från Selin Hult (C) inkommen 2019-11-12 

• Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 2 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande n Ordförande 
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Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
lfJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

KommunfuIlmäktige 

§ 193 Avsägelse och fyllnadsval - styrelseledamot 
i Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar Lina Y osefi (L) avsägelse från uppdraget som 

styrelseledamot i Älmhultsbostäder AB. 

- Kommunfullmäktige utser Lars-Gunnar Gustafsson (L), Källargatan 16, 343 
31 Älmhult till ny styrelseledamot efter Lina Y osefi (L) fram till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Lina Yosefi (L) har begärt befrielse från uppdraget som styrelseledamot i 
Älmhultsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse från Lina Yosefi inkommen 2019-10-28 

• Valberedningens protokoll 2019-11-25 § 3 

Beslutet skickas till 
Lina Yosefi 
Lars-Gunnar Gustafsson 
Älmhultsbostäder AB 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

13/I 
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Sammanträdesprotokoll0Älmhults 
IIJjkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 194 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar Selin Hult (C) avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

- Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till kommande 
sammanträde. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Se lin Hult (C) avsäger sig i skrivelse inkommen 2019-11-12 uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 4 

• Selin Hults skrivelse inkommen 2019-11-12 

Beslutet skickas till 
Selin Hult 
Kommunstyrelsen 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

~~ 1:5I 
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Sammanträdes protokoll [li]Älmhults
IIJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 195 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beviljar Selin Hult (C) avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och konstaterar att fyllnadsval 
förrättas av kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Selin Hult (C) har begärt avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut 2019-11-25. 

Besluts underlag 
• Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 5 

• Avsägelse från Selin Hult (C) inkommen 2019-11-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

1sIl 
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Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
IIJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 196 Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 
Ärendenummer KS 2019/20 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige utser Annelie Olin (C), Arveka 12, 343 97 Älmhult, till 

ny ersättare i socialnämnden efter Sofia Herbertsson (C). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Sofia Herbertsson (C) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen och bordlade 
fyllnadsvalet 2019-10-28, § 170. 

Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 6 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 170 

Beslutet skickas till 
Annelie Olin 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 

12 



Sammanträdesprotokoll[li]Älmhults
liiJjkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 197 Fyllnadsval - ersättare i tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/20 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige utser Marie Olofsson (C), Ryfors Simonsgård PI 55, 

343 97 Älmhult, till ersättare i tekniska nämnden efter Sofia Herbertsson (C). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beviljade 2019-10-28, § 171 Sofia Herbertsson (C) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Frågan om 
fyllnadsval bordlades. 

Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 7 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 171 

Beslutet skickas till 
Marie Olofsson 
Matrikel kanslienheten 
Personalenheten 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

J 
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SammanträdesprotokolI[H) Älmhults 
lt!llkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 198 Frågor 

Nedanstående fråga har lämnats in till kommunfullmäktige inför sammanträdet. 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 

• Michael Öberg (MP) frågar tekniska nämndens ordförande Roland Johansson 
(M) angående trädplanteringen i allen på Östra Esplanaden: hur blir det med 
planteringen nu när kommunledningsförvaltningen föreslagit 
kommunstyrelsen att avslå tekniska nämndens begäran om omfördelning av 
investeringsmedel från Stortorget till Östra Esplanaden för träd och 
belysning? 

Tekniska nämndens ordförande svarar att han är medveten om förseningen av 
projektet och förklarar att man kommer att lösa den ekonomiska frågan 
genom att flytta pengar mellan olika projekt. Arbetet med trädplanteringen 
har blivit försenat men kommer att göras skyndsamt till våren. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

j G,~ 13 
14 



Sammanträdes protokoll [li]Älmhults
lilllkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 199 Policy för delegering 
Ärendenummer KS 2019/116 

Kommunfullmäktiges beslut 
l . Kommunfullmäktige fastställer policy för delegering i enlighet med förslag 

daterat 2019-09-16. Policyn gäller från och med 2019-12-01. 

2. När policyn träder ikraft upphör kapitel 6 i "Styrdokument för den 
kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun", fastställt av 
kommunfullmäktige 2013-09-30, § 91, att gälla. 

3. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att se över och revidera sina 
respektive delegeringsordningar utifrån policyn och respektive reglementen 
senast 2020-03-31. Nämndernas beslut ska rapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37-40 §§ om nämndernas delegering 
generellt, och 7 kap. 5-8 §§ om delegering till anställda. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för delegering. 
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande 
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en 
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 

Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall som tas fram centralt ska 
nämnderna, efter att policyn fastställts, ta fram nya delegeringsordningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 216 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 142 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande 
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[il]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

IIJllkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

• Förslag till policy daterat 2019-09-16 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15 
16 



[i1]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

lfJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (3) 

Kommunfullmäktige 

§ 200 Delårsrapport 2 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/129 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Älmhults kommun och 

lägger den till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att snarast möjligt 
utvärdera kommunens budgetprocess och budgetuppföljningar. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inleda 
samverkansgrupper med utbildningsnärnnden och socialnämnden för att fa en 
samsyn på de ekonomiska utmaningarna inför budgetår 2020 och för att 
komma till rätta med ekonomin. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för Älmhults 
kommun. I denna framgår att 30 av 42 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas 
under året. Tio av målen bedöms inte uppfyllas under året. Två av målen går inte 
att mäta eller saknar data. 

Kommunens samlade prognos per augusti månad 2019 påvisar ett förväntat 
resultat om 1,6 miljoner kronor mot budgeterade 15,2 miljoner kronor, vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 13,6 miljoner kronor. Nämnderna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 31 ,3 miljoner kronor. 
Prognosen visar att Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunens 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, som enligt senaste 
skatteprognosen motsvarar 15,4 miljoner kronor. Investeringarna bedöms inte 
utföras enligt plan under året. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande p 
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Sammanträdesprotokoll[Ii]Älmhults
llJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 217 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 143 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10 

• Delårsrapport 2 Älmhults kommun daterad 2019-10-07 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-23, § 70 och delårsrapport 2 
daterad 2019-09-11. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2019-09-23, § 76 och delårsrapport 2 
daterad 2019-08-31 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 192 och delårsrapport 2 för politisk 
organisation daterad 2019-08-31 

• Socialnämndens beslut 2019-09-18, § 93 och delårsrapport 2 daterad 2019-
09-16 

• Tekniska nämndens beslut 2019-10-01 , § 101 och delårsrapport 2 daterad 
2019-08-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2019-09-18, § 145 och delårsrapport 2 daterad 
2019-08-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2019-10-14, § 56 
och delårsrapport 2 daterad 2019-09-17 

• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2019-08-29, § 30 och 
delårsrapport 2 daterad 2019-08-31 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 193 och delårsrapport 2 för 
kommunstyrelsen daterad 2019-09-16 

• Älmhultsbostäder AB:s delårsrapport per 31 augusti 2019 daterad 2019-09-18 

• Älmhult Näringsfastigheter AB:s delårsrapport 2 daterad 2019-08-31 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tillägg; 

I. Uppdra till nämnderna med prognostiserat budgetunderskott att redovisa 
åtgärdsplaner för en budget i balans till kommunstyrelsen i december. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Utdragsbestyrkande Sekreterare 

13 
18 



Sammanträdesprotokoll!BÄlmhults 
ltillkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunfullmäktige 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att inleda samverkansgrupper med 
utbildningsnämnden och socialnämnden för att få en samsyn på de 
ekonomiska utmaningarna inför budgetår 2020 och för att komma till rätta 
med ekonomin. 

Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och instämmer i 
Eva Ballovarres tilläggsyrkande i punkt 2. 

Elizabeth Peltola yrkar avslag till Eva Ballovarres tilläggsyrkande i punkt 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Eva 
Ballovarres tilläggsyrkande i punkt 1 och finner att fullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Eva 
Ballovarres tilläggsyrkande i punkt 2 och finner att fullmäktige bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchef 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15Il 
19 



Sammanträdes protokoll 0Älmhults 
lijlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 201 Finansiell rapport per augusti 2019 
Ärendenummer KS 2019/86 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner finansiell rapport per augusti 2019 och 

lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2019-01-28, § 20, ny finanspolicy att gälla för 
kommunen och dess bolag. Enligt den nya finanspolicyn ska kommunen tre 
gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en 
rapport till kommunfullmäktige avseende koncernens finansverksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram finansiell rapport per augusti 
2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 218 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 144 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25 

• Finansiell rapport per augusti 2019 daterad 2019-09-17 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

/I 
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Sammanträdesprotokoll[jj]Älmhults
IIJjkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (7) 

Kommunfullmäktige 

§ 202 Taxor och avgifter 2020 
Ärendenummer KS 2019/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
I. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens 

konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53. 

2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till 
300 kr per timme för 2020. 

3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för 
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn. 

4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och 
avgifter 2020 för 

o Miljö- och byggnämnden, 20 I9-06-1 7, § 55 
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47 
o Tekniska nämnden, 2019-06-26, § 80 och 2019-09-03, § 91 

o Med tillägg till taxorna avseende tillfällig saluplats att "denna 
taxa avser ej matvagn och gäller endast en gång per vecka." 

o Utbildningsnämnden, 2019-06-12, §§ 106, 109 
o Socialnämnden, 20I 9-06-05, § 142 

5. Uppdrag 

o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag 
till en köp- och säljorganisation för kosten. 

o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut 
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell 
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla 
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner. 

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över 
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på 
eventuella förändringar. 

o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning 
till såväl föreningar som privatpersoner. 

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att till nästa år 
tydliggöra möjligheten att göra ett tillägg för kostnaden för heldygnskost 
för att skydda pensionärerna mot höga kostnader för mat på särskilt 
boende. 

Justerandes signaturer 

Juste rare Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande 

9>~&( 
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Sammanträdesprotokoll0Älmhults 
lljlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(7) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för kommunens 
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för 
verksamhetsåret 2020. 

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med sammanställning och förslag 
till bes! ut. 

Alliansen har sammanställt förslag till beslut gällande taxor och avgifter enligt 
nedan: 

1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnärnndens 
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53. 

2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till 
300 kr per timme för 2020. 

3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för 
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn. 

4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och 
avgifter 2020 för 

o Miljö- och byggnämnden 
o Kultur- och fritidsnämnden 
o Tekniska nämnden 
o Utbildningsnärnnden 
o Socialnämnden 

5. Uppdrag 

o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag 
till en köp- och säljorganisation för kosten. 

o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut 
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell 
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla 
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner. 

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över 
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på 
eventuella förändringar. 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterare Sekreterare 

~ 
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Sammanträdesprotokoll[Ii]Älmhults
qJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 3(7) 

Kommunfullmäktige 

o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning 
till såväl föreningar som privatpersoner. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 219 
• Alliansens förslag till beslut gällande taxor- och avgifter registrerad 2019-10-

31 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 145 
• Socialförvaltningens skrivelse daterad 2019-10-08 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 123 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 
• Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55 
• Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, §§ 106, I 09 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
• Utbildningsförvaltningens skrivelse "Barnomsorgsavgifter Älmhults 

kommun" daterad 2019-05-15 
• Utbildningsförvaltningens bilaga "Barnomsorgstaxa" daterad 2019-05-15 
• Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23 
• Socialförvaltningens skrivelse "Jämförelse taxor och avgifter 190227" 
• Socialförvaltningens skrivelse "Taxor och avgifter trygghetslarm" daterad 

2019-02-28 

• Socialförvaltningens skrivelse "Taxor och avgifter hemsjukvård" daterad 
2019-02-28 

• Socialförvaltningens skrivelse "Taxor och avgifter hemtjänst" daterad 2019-
02-28 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 47 
• Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80 
• Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 91 med bilagor 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Ingvert (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 2 
och 3 om avgifter för matabonnemang för personer på särskilt boende respektive 
hemtjänst. 

Lars Ingvert yrkar att avgiften för matabonnemang för personer på särskilt 
boende höjs från 90 till 95 kronor per dygn. 
Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Lars Ingvert yrkar att avgifter för hemtjänst fortsätter tas ut som tidigare och 
regleras av konsumentprisindex enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 
2017-07-27, § 111 (232 kronor). 

Sonja Emilsson (M) yrkar som tillägg i taxan för tillfällig saluplats att följande 
läggs till efter avgifterna; "denna taxa avser ej matvagn och gäller endast en 
gång per vecka.". 

Helen Bengtsson (S) instämmer i Sonja Emilssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång punkt 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. _ 

Beslutsgång punkt 2 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Lars Ingverts förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
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 
Marie Rosenquist (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrysson (C) X 
Yvonne Jonsson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Anders Mårtensson (C) X 
John-Arne Sandström (C) X 
Senada Hodzic (L) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande ~.a:: p 
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lftlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 5(7) 

Kommunfullmäktige 

Bo Bergsiö (L) X 
XHilda Avamares Ardash (KD) 

Gun-Britt Ceder!!fen (KD) X 
XEva Ballovarre (S) 

Anton Härder (S) X 
XStefan Jönsson (S) 
XLars In2.vert (S) 

Helen Ben!?.tsson (S) X 
XKristina Sniut Sahlbern (S) 
XPetra Karlsson (S) 

Kent Ballovarre (S) X 
Birgitta Bengtsson (S) X 

XTommy Lövauist (S) 
Ann Johansson (S) X 
Håkan Pettersson (S) X 

XUlla-Britt Andreasson (V) 
Predrag Jankovic (V) X 
Michael Öber2. (MP) X 
Börie Tranvik (SD) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SD) X 
Carl-Gustav Hansson (SO) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

1921 

Beslutsgång punkt 3 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Lars lngverts förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Ja-röst Nei-röst Avstår 
Sonia Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) X 
Jakob Willbor2. (M) X 
Tord Åkesson (M) X 
Marie Rosenauist (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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ltJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 6(7) 

Kommunfullmäktige 

XElizabeth Peltola (C) 
XMarie Olofsson (C) 

Tomas Harrvsson (C) X 
Yvonne Jonsson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Anders Mårtensson (C) X 
John-Arne Sandström (C) X 
Senada Hodzic (L) X 
Bo Bergsiö (L) X 

XHilda Avamares Ardash <KD) 
Gun-Britt Cedergren (KO) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Anton Härder (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars lngvert (S) X 

XHelen Bengtsson (S) 
XKristina Soiut Sahlberg (S) 

Petra Karlsson (S) X 
XKent Ballovarre (S) 
XBirgitta Ben!!:tsson (S) 
XTommv Lövauist (S) 
XAnn Johansson (S) 
XHåkan Pettersson (S) 
XUlla-Britt Andreasson (V) 
XPredrag Jankovic (V) 

Michael Öberg (MP) X 
XBörie Tranvik (SO) 

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

1921 

Beslutsgång punkt 4 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller Sonja Emilssons (M) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet. 

Beslutsgång punkt 5 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterareJusterare 
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Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15~ ~/I 
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Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
lfJ)kommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (7) 

Kommunfullmäktige 

§ 203 Budget 2020, plan 2021-2022 
Ärendenummer KS 2019/82 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställande av budget för 2020 och plan för åren 2021-2022 

1. Kommunfullmäktige fastställer exploateringsbudgeten för år 2020, plan 
2021-2031 enligt förslag från tekniska nämnden 2019-06-26, § 80, vad gäller 
skattekollektivet respektive taxekollektivet (VA). 

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2020, plan 2021-
2031 enligt förslag från: 
o Tekniska nämnden (skattekollektivet respektive taxekollektivet) 2019-06-

26, § 80 
o Kommunstyrelsen 2019-06-04, § 129 
o Utbildningsnämnden 2019-06-12, § 109 
o Socialnämnden 2019-06-19, § 67 
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47 
o Miljö- och byggnämnden, 2019-06-17, § 55 

3. Kommunfullmäktige utökar låneramen från 1 205 miljoner kronor till 1 332 
miljoner kronor. 

4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och verksamhetsplan för år 2020, 
plan för år 2021- 2022 enligt förslag från Alliansen 2019-10-29. 

5. Kommunfullmäktige fastställer kommunens internränta, enligt Sveriges 
kommuner och landsting, till 1,5 % för år 2020. 

Resultatmål 

6. Kommunfullmäktige fastställer resultatmål till nämnderna för år 2020 enligt 
förslag från Alliansen 2019-10-29. 

Skattesats 

7. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,96 kronor för år 2020. 

Mål om god ekonomisk hushållning 

8. Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål för ekonomin som 
är av god ekonomisk hushållning, budget 2020-2022: 

o Resultatet ska uppgå till minst 0,4 % av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrka nde 

Q~ 13 
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Kom munfullmäktige 

o Nettoinvesteringar ska vara högst 13,8 % i förhållande till skatter och 
statsbidrag 

o Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 % 
o Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17 ,5 % inklusive 

pensionsåtagandet. 

Tilläggsuppdrag 

9. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att: 

o Återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra 
kommuner kan genomföras. 

o Utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal 
verksamhet. Förslag för utredning till exempel fastighetsskötsel, 
park/gata och lämplig administration. 

o Utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på 
näringslivsarbete, internt och med externa parter. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Reservation 
Börje Tranvik (SO), Gull-Britt Tranvik (SO), Tord Helle (SO) och Carl-Gustav 
Hansson (SO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 11 kap. § 5 kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap. 
11 § 6 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det 
vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 221 
Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 146 

• Alliansens (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) 
förslag till budget 2020, plan 2021- 2022 samt förslag till resultatmål 

• Socialdemokraternas förslag till budget 2020, plan 2021- 2022 samt förslag 
till resultatmål 

• Sverigedemokraternas förslag till budget 2020, plan 2021-2022 samt förslag 
till resultatmål 

• Miljöpartiets förslag till budget 2020, plan 2021-2022 samt förslag till 
resultatmål 

• Kommunledningsförvaltningens rapport "Budgetberedning 2020- 2022" 
daterad 2019-09-03 

• Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80 

• Tekniska förvaltningens budgetförslag daterat 2019-09-19 med bilagor 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 129 

• Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för kommunstyrelsen daterat 
2019-05-13 

• Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, § 109 

• Utbildningsförvaltningens budgetförslag daterat 2019-06-04, kompletterat 
2019-06-11, med bilaga 

• Socialnämndens beslut 2019-06-19, § 67 

• Socialförvaltningens budgetförslag daterat 2019-05-28 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 4 7 

• Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden 
daterat 2019-05-24 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55 

• Miljö- och byggförvaltningens budgetförslag daterat 2019-06-05 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 130 

• Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för politisk verksamhet daterat 
2019-05-09 

• Gemensamma nämndens beslut 2019-06-18, § 41 

• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2019-05-24, § 26 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 

Förslag på sammanträdet 
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sonja Emilsson (M), Tomas Harrysson (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) 
instämmer i Bo Bergsjös yrkande. 

Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. 

Predrag Jankovic (V) instämmer i Stefan Jönssons yrkande. 

Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, 
Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång; 

1. Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag ställs 
emot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som fullmäktige utser till 
motförslag. 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och 
Miljöpartiets förslag mot varandra och finner att Socialdemokraternas förslag 
utses till motförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden frågar om Sverigedemokraternas eller Miljöpartiets förslag ska 
vara motförslag till Socialdemokraternas förslag och finner att 
Sverigedemokraternas förslag utses till motförslag. 

Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 

Ja-röst för att utse Socialdemokraternas förslag till motförslag. 

Nej-röst för att utse Sverigedemokraternas förslag till motförslag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster, 4 nej-röster och 16 som avstår från att rösta finner ordföranden 
att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag som motförslag till 
huvudförslaget. 

Ledamot Ja-röst Nei-röst Avstår 
Sonja Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Tord Åkesson (M) X 
Marie Rosenquist (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrysson (C) X 
Yvonne Jonsson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus HaglW1d (C) X 
Anders Mårtensson (C) X 
John-Arne Sandström (C) X 
Senada Hodzic (L) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Hilda Ayamares Ardash (KD) X 
Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Anton Härder (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars lngvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) X 
Kristina Spjut Sahlberg (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Kent Ballovarre (S) X 
Birgitta Bengtsson (S) X 
Tommv Lövquist (S) X 
Ann Johansson (S) X 
Håkan Pettersson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Predrag Jankovic (V) X 
Michael Öberg (MP) X 
Börie Tranvik (SO) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SO) X 
Carl-Gustav Hansson (SO) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

20 4 16 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande

;;;· ~-tx{ 
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Sammanträdesprotokoll[Ii]Älmhults
ltjljkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 6(7) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsgång huvudomröstning 
Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster, 14 nej-röster och 5 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Ja-röst Nei-röst Avstår 
Sonia Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Tord Åkesson (M) X 
Marie Rosenquist (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrvsson (C) X 
Yvonne Jonsson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Anders Mårtensson (C) X 
John-Arne Sandström <C) X 
Senada Hodzic (L) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Hilda Avamares Ardash (KD) X 
Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Anton Härder (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars lngvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) X 
Kristina Soiut Sahlbere: (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Kent Ballovarre (S) X 
Bire:itta Bengtsson (S) X 
Tommv Lövquist (S) X 
Ann Johansson (S) X 
Håkan Pettersson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Predrag Jankovic (V) X 
Michael Öberg (MP) X 
Börje Tranvik (SD) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SD) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

/I 
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Sammanträdesprotokoll[H]Älmhults
lljJkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 7(7) 

Kommunfullmäktige 

Carl-Gustav Hansson (SD) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

21 14 5 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunchef 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

t5fi 
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[ii]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

ltllJkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 204 Svar på motion om barns och ungas 
språkutveckling - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/74 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) föreslår i motion om barns och ungas språkutveckling 
daterad 2019-04-29 att: 

1. Älmhults kommun gör riktade insatser på förskolor och skolor med många 
barn från flerspråkiga miljöer och i synnerhet på skolor med lägre 
måluppfyllelse. 

2. Älmhults kommun och utbildningsförvaltningen gör tidig och kontinuerlig 
uppföljning av barns språkutveckling och studieresultat som vid behov följs 
upp med adekvata stödinsatser. 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med 
utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01, där det bland annat 
framkommer att förvaltningens arbete sker i enlighet med motionens intentioner 
utifrån budgetförutsättningarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 222 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 148 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01 

• Utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01 

• Utbildningsnämndens beslut 2019-08-28, § 130 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

j 
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Sammanträdesprotokoll[H]Älmhults
ltilkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

• Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2019-04-29 

Beslutet skickas till 
Michael Öberg 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

0E 
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Sammanträdesprotokoll[H]Älmhults
qJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 205 Svar på motion om att investera i en 
boulehall i Älmhult - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2018/112 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kultur

och fritidsnämndens beslut 2019-05-23 § 50. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2018-09-04 att kommunen 
investerar i en boulehall i de centrala delarna av Älmhult. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23 § 50, där följande 
beslut fattades: 

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra 
med 60 000 kronor för perioden september-december år 2019. Beloppet 
betalas ut mot verifikation. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra 
med 80 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut 
mot verifikation. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag 
för perioden 2021 och framåt. 

4. Att Boule 16 snarast möjligt kontaktar Älmhults kommun för att erbjuda sig 
att vara med i idrottsskolan. 

5. Att Boule 16 senast vid sitt nästa årsmöte bildar/väljer en ungdomskommitte 
för att på det viset få ungdomar till boulen och därigenom skapa en bra 
mötesplats mellan olika generationer. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[Ii]Älmhults
IIJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kom munfullmäktige 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 223 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, §149 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-23, § 68 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 50 

• Skrivelse från Boule 16 daterad 2018-09-24 

• Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2018-09-04 

Beslutet skickas till 
Michael Öberg 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterare 

11 
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[H]Älmhults SammanträdesprotokolI 

lfJ)kommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 206 Svar på motion om minskat matsvinn - Helen 
Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2019/61 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsn ivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Helen Bengtsson (S) föreslår i motion daterad 2019-03-25 om att minska 
matsvinnet att: 

1. Älmhults kommun lägger till ett mätbart mål med syfte att minska 
matsvinnet i de kommunala verksamheterna till den antagna miljöplanen. 

2. En handlingsplan för att minska matsvinnet tas fram. 

Tekniska nämnden föreslår, 2019-10-01 , § 108, att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut2019-10-29, § 224 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 150 

• Tekniska nämndens beslut 2019-10-01 , § 108 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20 

• Motion från Helen Bengtsson (S) daterad 2019-03-25 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Helen Bengtsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

JJ 
39 



[j1]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

l(tlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

KommunfuIlmäktige 

§ 207 Svar på motion om trygghetsvandring på 
landsbygden - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2018/133 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige avslår motionen då resursmässiga förutsättningar för 

uppdraget saknas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) föreslår i motion om trygghetsvandring på landsbygden 
daterad 2018-11-25 att: 

1. Kommunen genomför regelbundna trygghetsvandringar i alla kommunens 
orter och genomför åtgärdsplaner. 

2. Kommunfullmäktige f'ar rapporterat åtgärdsplanen samt genomförda åtgärder 
utifrån denna inom ett år efter fullföljd trygghetsvandring. 

Tekniska nämnden föreslår 2019-10-0 I, § 108, att motionen ska avslås utifrån 
att resursmässiga förutsättningar för uppdraget saknas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 225 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 151 

• Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 108 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen. 

Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

I 
Juste rare 
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Sammanträdesprotokoll[i1]Älmhults
lltlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres och kommunstyrelsens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Eva Ballovarre 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterare Sekreterare 

Q~ ~'Jl 
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Sammanträdesprotokoll[HÄlmhults
IIJjkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 208 Miljöprofilering av Haganässkolans 
programutbud - uppföljning av uppdrag 
Ärendenummer KS 2016/143 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning avseende 

miljöprofilering av Haganässkolans programutbud. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnärnnden fick 2017-02-27, § 34, i uppdrag att utreda samtliga förslag 
i motion om miljöprofilering från Sonja Emilsson (M). 

Utbildningsnämnden har inkommit med redovisning om hur Haganässkolan 
arbetar med förslagen i motionen, 2019-08-28, § 124. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 226 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 152 

• Utbildningsnämndens beslut 2019-08-28, § 124 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 

• Utbildningsförvaltningens utredning daterad 2019-08-15 

• Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 34 

• Utbildningsnärnndens beslut 2016-12-14, § 159 

• Motion från Sonja Emilsson (M) daterad 2016-08-23 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utd ragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults 
&eJkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Sonja Emilsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterareJuste rare 

k,«{ 
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Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
lfJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 209 Individuellt IT-stöd inom skolan - uppföljning 
av uppdrag 
Ärendenummer KS 2016/148 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning avseende 

individuellt IT-stöd inom skolan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Bo Bergsjö (L) föreslog i motion beslutad i kommunfullmäktige 2017-02-27, § 
35, att man skulle införa datorer till alla elever på högstadiet. 
Utbildningsnärnnden ställde sig positiva till förslaget och fick även i uppdrag att 
redogöra för kostnaderna för att införa detta. I utbildningsnämndens yttrande 
daterat 2016-11- 28 finns kostnaderna redogjorda. Sedan dess är datorer ett 
naturligt inslag i undervisningen och 1 : I-datorer är införda. Kostnader för detta 
redovisas inte särskilt i utbildningsnärnndens internbudget. 

Besluts underlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 227 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 153 

• Utbildningsnärnndens beslut 2019-08-28, § 127 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21 

• Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 35 

• Utbildningsnärnndens beslut 2016-12-14, § 155 

• Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2016-09-13 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Jjff ~ .d, 
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[Ij]Älmhults Sammanträdes protokoll 

li1ilkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
U tbildningsnämnden 
Bo Bergsjö 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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[i1]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

._-.kommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 210 Försäljning av Paradiset 2 (tidigare del av 
Majtorp 1 : 1) 
Ärendenummer KS 2018/106 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-06-24, § 122. 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna 
överlåtelseavtal gällande del av fastigheten Majtorp 1 : 1, enligt tekniska 
nämndens förslag med följande korrigering: 
Texten " ... , senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande ska vara 
giltigt. " utgår. 

3. Försäljningen avser fastigheten Paradiset 2 i Älmhult kommun istället för 
"del av Majtorp 1:1" 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 om försäljning av "del av Majtorp 
1:1" § 122. Beslutet grundade sig på tekniska nämndens förslag som bland annat 
innehöll en text om att en förutsättning för köpekontraktets giltighet var att 
handpenning erlades senast 2019-05-31. 

Den texten borde utgått vid kommunfullmäktiges beslutsfattande 2019-06-24, 
eftersom den redan då var verkningslös. 

Sedan kommunfullmäktiges beslut har fastigheten även bildats och heter från 
och med nu Paradiset 2. 

Garnacha 1 AB har betalat handpenning per den 2019-11-05. 

För att kunna fullfölja överlåtelsen genom försäljning av fastigheten Paradiset 2 
till Garnacha 1 AB för ändamålet förskola, som planeras stå färdig höstterminen 
2020, behövs ett nytt beslut från fullmäktige med korrigeringar gällande 
fastighetsbeteckning samt tidpunkt för handpenningens erläggande. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[il] Älmhults 
qtlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 232 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-18 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 122 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterare 

15lf 
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SammanträdesprotokollUÄlmhults 
lfJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 211 Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet -
revidering av taxa 
Ärendenummer KS 2019/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsornrådet, enligt förslag från miljö- och byggnämnden daterat 
2019-10-18. Taxan gäller från 2019-1 2-14. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsornrådet, antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 § 144, med 
samtliga efterföljande revideringar. Tidigare antagen taxa upphör i samband 
med att ny taxa tas i anspråk. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2019 träder ny EU-förordning, EU 20 l 7 /625, om offentlig 
kontroll av livsmedels- och foderlagstiftning i kraft. Detta kräver att Älmhults 
kommuns befintliga taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
uppdateras så att den stämmer överens med den nya lagstiftningen. 

Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa där främst 
lydelser och laghänvisningar uppdaterats. Beloppen för kontroll kommer vara 
samma som tidigare och det bedöms inte påverka verksarnhetsutövarna i 
Älmhults kommun i någon större utsträckning i förhållande till tidigare taxa. 
Som underlag för taxan har en skrivelse från Sveriges kommuner och landsting 
använts. Miljö- och byggnämnden påtalar att det är av stor vikt att denna taxa 
vinner laga kraft och tas i anspråk den 14 december 2019, annars har miljö- och 
byggnämnden inte möj lighet att besluta om avgift i förhållande till den nya 
lagstiftningen. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-29, § 229, beslut om att delegera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11 - 19, § I 67 
Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[ij]Älmhults
liiilkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-28, § 85 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 

• Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterat 2019-
10-18 

• Sveriges kommuner och landstings underlag för utformning av taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen daterat 2019-09-30 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterare 

JJ 
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Sammanträdes protokoll [ii]Älmhults
lfJlkommun 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 213 Bolagsordning Snitseln Fastighets AB 
Ärendenummer KS 2019/139 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Snitseln Fastighets AB, 

enligt förslag daterat 2019-11-12. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Snitseln Fastighets AB är ett nybildat kommunalt aktiebolag. Bolagets uppgift är 

att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip förvärva, äga, 
bebygga, uthyra, förvalta och avyttra fastigheter avsedda för lokal- och 
bostadsförsörjning, vilket även kan innefatta lokaler för kommunens 
verksamheter. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till bolagsordning för 
bolaget. 

Elmen AB har 2019-11-20 tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 233 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

• Elmen AB:s beslut 2019-11-20 

• Förslag till bolagsordning för Snitseln Fastighets AB daterat 2019-11 -12 

Beslutet skickas till 
Snitseln Fastighets AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterare Sekreterare 

I ~ rS~ 
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