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Plats och tid 
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Sekreterare ____________________________________ 
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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) 
Daniel Stenvall (M) 
Dan Blixt (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
Sofia Herbertsson (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) 
Mattias Lindqvist (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) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Tord Åkesson (M) 
Lina Yosefi (L) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Ann-Louise Ljung (V) 

Tjänstemän 
Roland Eiman, kommunchef 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef 
Johny Duhr, kommuncontroller 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Maria Johansson, nämndsekreterare 

Övriga deltagande 
Ingemar Almkvist, kommunrevisor 
Maria Rosenquist (M), socialnämndens ordförande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/31

2019/71

2019/62

2019/61

2019/74

2019/46

2019/46

2018/59

2019/57

2019/69

2019/69

2019/60

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 57 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 58 Kalendarium 7 
§ 59 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 8 - 9 

utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) ang. resurser till skolor 

§ 60 Motion om kartläggning av hur vi mår i 
Älmhult - Mattias Lindqvist (S) 

10 

§ 61 Motion om ökad avfallssortering - Eva 11 
Ballovarre (S) 

§ 62 Motion om minskat matsvinn - Helen 12 
Bengtsson (S) 

§ 63 Motion om barns och ungas språkutveckling - 
Michael Öberg (MP) 

13 

§ 64 Enkel fråga till socialnämndens ordförande 14 
Marie Rosenquist 

§ 65 Frågor 15 
§ 66 Avsägelse - Senada Hodzic (L) 16 
§ 67 Avsägelse - Arbenita Lipovica (V) 17 
§ 68 Omval av kommunens representant i Inera AB 18 
§ 69 Tilläggsbudget investeringar 19 - 20 
§ 70 Årsredovisning för 2018 - Älmhults kommun 21 - 22 

med tillfälle för allmänheten att ställa frågor 
§ 71 Södra Smålands Avfall & Miljö AB- 23 - 24 

Projektplan och investeringsmedel för 
insamling av hushållsavfall i egen regi 

§ 72 Redovisning av ej färdigberedda motioner 25 
§ 73 Fastställande av boplan Älmhultsbostäder AB 26 - 27 

2019-2021 
§ 74 Fastställande av handlingsprogram ElmNet AB 28 - 29 

2019-2021 
§ 75 ÄBO anhåller om kommunal borgen 30 - 31 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/64

2018/132

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 

Kommunfullmäktige 

§ 76 Ansökan från ElmNet om kommunal borgen 32 - 33 
§ 77 Revisionsrapport granskning av centrumprojekt 34 

Esplanaden - yttrande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 57 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt kallelse 

kompletterad 2019-04-26, med följande ändringar: 
1. Ärendet ”Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson” 

utgår och behandlas på nästa fullmäktigemöte. 
2. Ärendet ”Fastställande av handlingsplan Älmhults Näringsfastigheter AB 

2019–2022 utgår”. 
3. Punkt om enkla frågor läggs till i föredragningslistan. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 58 Kalendarium 
Sammanfattning av ärendet 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 59 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till
utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående resurser till skolor 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-04-16, till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C). Eva Ballovarre ställer 
i interpellationen följande frågor: 

 Är ni beredda att ta de beslut som krävs för att bibehålla den positiva trenden 
i skolan? 

 Hur ser du på att sänka elevpengen när resultaten precis börjat vända? 

 Hur ser du på ökat antal elever per klass/förskoleavdelning – är gränsen nådd 
eller kan det rymmas fler elever/barn? 

 Kan du garantera att den lyckade satsningen på mentorer kommer att finnas 
kvar? 

 Hur tänker du kring att vara en attraktiv arbetsgivare och att vara lyhörd när 
det gäller lärarnas syn på att arbeta i Älmhults kommun? 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
  Interpellation från Eva Ballovarre (S) angående resurser till skolor daterad 

2019-04-16 

 Interpellationssvar från Gusten Mårtensson (C) daterat 2019-04-26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 60 Motion om kartläggning av hur vi mår i 
Älmhult 
Ärendenummer KS 2019/71 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Mattias Lindqvist (S) om kartläggning av hur vi mår i Älmhult 
daterad 2019-04-17 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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 _____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 61 Motion om ökad avfallssortering 
Ärendenummer KS 2019/62 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Eva Ballovarre (S) om ökad avfallssortering daterad 2019-03-25 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 62 Motion om minskat matsvinn 
Ärendenummer KS 2019/61 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Helen Bengtsson (S) om minskat matsvinn daterad 2019-03-25 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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 _____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 63 Motion om barns och ungas språkutveckling 
Ärendenummer KS 2019/74 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Michael Öberg (MP) om barns och ungas språkutveckling 
daterad 2019-04-24 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 64 Enkel fråga till socialnämndens ordförande 
Marie Rosenquist 

 Lars Ingvert (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) vad 
hon tycker om att en annan nämnd, tekniska nämnden, har rätt att besluta om 
avgiften för matabonnemang inom äldreomsorgen. 

 Marie Rosenquist svarar att socialnämnden fått veta att kvaliteten på maten 
är dålig och att detta kommer att analyseras innan kostnaderna diskuteras. 
Tyvärr kommer avgifterna att behöva justeras. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 65 Frågor 

 Eva Ballovarre (S) frågar socialnämndens vice ordförande Vidar Lundbäck 
(C) hur det går med öppnandet av en dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom, såsom Blåmesen? 

 Vidar Lundbäck svarar att socialnämnden hade budgeterat för detta i 
budgeten, men att lokalen behövdes till ett äldreboende. På grund av denna 
lokalbrist har man inte kommit längre i processen. 

 Börje Tranvik (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) om det har hänt något gällande byggnationer på landsbygden, i första 
hand i Liatorp. 

 Elisabeth Peltola svarar att det finns en motion gällande detta som är på väg 
till kommunstyrelsens arbetsutskott och att hon hoppas på olika alternativ 
kopplat till motionssvaret. 

 Lars Ingvert (S) frågar kommunstyrelsen ordförande Elizabeth Peltola (C) hur 
hon ser på att de två tyngsta nämndernas ordförande, socialnämndens och 
tekniska nämndens, inte är med på fullmäktigesammanträdena. 

 Elizabeth Peltola svarar att partierna själva avgör vem som ska sitta i 
kommunfullmäktige och att man arbetar enligt kommunfullmäktiges 
reglemente. 

 Stefan Jönsson (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenqvist (M) 
hur hon har fått informationen om matens kvalitet inom äldreomsorgen samt 
om det finns för lite personal eller för lite pengar för att laga bra mat. 

 Marie Rosenquist svarar att informationen har kommit fram i samband med 
utredning av kostnadsfrågan och att informationen kommit mest från 
anhöriga och personal. Marie Rosenquist uppger även att detta är en fråga 
som måste tas på allvar och att de ännu inte har gjort den analys som behövs 
för att svara på frågorna. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 66 Avsägelse - Senada Hodzic (L) 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Senada Hodzic (L) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i socialnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Lina Yosefi till ny ordinarie ledamot i 

socialnämnden efter Senada Hodzic (L) samt Göran Pettersson (L) som 
ersättare. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Senada Hodzic (L) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Senada Hodzic 
Göran Pettersson 
Lina Yosefi 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 67 Avsägelse - Arbenita Lipovica (V) 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Arbenita Lipovicas (V) avsägelse från 

uppdraget som revisor i kommunrevisionen. 
2. Kommunfullmäktige utser Karl-Henrik Johansson (V) till ny revisor i 

kommunrevisionen efter Arbenita Lipovica (V). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Arbenita Lipovica (V) har begärt befrielse från uppdraget som revisor i 
kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till 
Arbenita Lipovica 
Karl-Henrik Johansson 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 68 Omval av kommunens representant i Inera AB 
Ärendenummer KS 2017/70 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Elisabeth Steen Ekstedts avsägelse från 

uppdraget som kommunens representant i Inera AB. 

 Kommunfullmäktige utser Elizabeth Peltola (C) till kommunens representant 
i Inera AB efter Elisabeth Steen Ekstedt samt Eva Ballovarre (S) och Sonja 
Emilsson (M) som ersättare. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Steen Ekstedt har begärt befrielse från uppdraget som kommunens 
representant i Inera AB. 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Steen Ekstedt 
Inera AB 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 69 Tilläggsbudget investeringar 
Ärendenummer KS 2019/46 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgetens över- och underskott 

i 2018 års bokslut, förs över till respektive nämnds/styrelses 
investeringsbudget 2019 motsvarande 159 200 000 kr, enligt nämndernas 
förslag och ska finansieras genom upplåning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 42 453 000 kr från kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget 2019. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2 773 000 kr från 
utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget 2019. 

4. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens framställan om att 
överskridandet av investeringsbudget 2018 ska hanteras genom att minska 
utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 med motsvarande belopp, 
vilket innebär att utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 minskas 
med 987 000 kr. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas över- och underskott avseende investeringar kan överföras till 
kommande års budget genom tilläggsbudgetering. Ekonomiavdelningen har 
genomfört avstämning och sammanställt förslag på tilläggsbudgetering. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 74 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, §37 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-13 

 Utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 45 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-01-25, § 2 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-28 § 15 

 Utbildningsnämndens dokument ”Ombudgeteringar” daterat 2019-01-29. 

 Miljö- och byggnämndens dokument ”Mall - Ombudgetering” daterat 2019-
01-03 

 Kultur- och fritidsnämndens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 
2019-01-15. 

 Socialnämndens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 2019-01-22 

 Kommunledningsförvaltningens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 
2019-01-15 

 Tekniska förvaltningens dokument ”Ombudgeteringar” daterat 2019-02-13 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 70 Årsredovisning för 2018 - Älmhults kommun, 
med tillfälle för allmänheten att ställa frågor 
Ärendenummer KS 2019/46 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige konstaterar att vid avstämning mot kommunallagen är 

balanskravet uppfyllt för 2018. 
2. Kommunfullmäktige konstaterar att årsredovisningen 2018 uppfyller kraven 

på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Älmhults 

kommun. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 36,2 miljoner för år 2018 till 

kommunens resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunens finansiella 
riktlinjer. 

5. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen, 
nämnderna och kommunfullmäktigeberedningar för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Jäv 
Ledamöter och ersättare i respektive kommunstyrelsen och övriga nämnder som 
varit redovisningsskyldiga under verksamhetsåret 2018 deltar inte i beslut om 
ansvarsfrihet enligt 5 kap 48 § kommunallagen (2017:725). 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Kommunstyrelsen ska upprätta en 
årsredovisning som ska godkännas av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport daterad 2019-04-12 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Revisionsberättelse daterad 2019-04-16 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 75 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 38 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05 

 Årsredovisning 2018 daterad 2019-04-03 

 Bilaga ”Investeringsredovisning bokslut 2018”, daterad 2019-04-03 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 71 Södra Smålands Avfall & Miljö AB-Projektplan 
och investeringsmedel för insamling av 
hushållsavfall i egen regi 
Ärendenummer KS 2018/59 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner, för Älmhults kommuns del, projektplan och 

investeringsmedel för insamling av hushållsavfall i Södra Smålands Avfall & 
Miljö AB:s egen regi. Då bolagets investeringsmedel för aktuellt ärende 
överstiger 20 miljoner kronor ska detta godkännas av kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens fattade 2019-04-09, § 82, beslut om att delegera beslut i 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
2019-02-11 beslutade styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö att samla in 
hushållsavfallet i egen regi och därmed avbryta upphandlingen av insamling av 
hushållsavfall i Markaryds och Älmhults kommuner. För att kunna ha 
förutsättningarna för att samla in avfallet i egen regi har en projektplan tagits 
fram för att redogöra för kostnaderna och investeringarna i projektet. 
Årlig kapitalkostnad blir ca 4 839 000 kr inklusive räntekostnader. 
Driftkostnader per år blir ca 7 732 000 kr, där ingår personalkostnader, service 
och underhåll, fordonsskatt och försäkring samt drivmedelskostnader. Total årlig 
kostnad blir 12 571 000 kr. Kostnaden kommer att belasta avgiftskollektivet. 
Beslutet behöver fattas av respektive kommunfullmäktige i de ingående 
kommunerna. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 71 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 82 

 Ordförandebeslut tekniska nämnden 2019-04-08 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02 

 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s projektplan för egen regi i Markaryds 
och Älmhults kommuner 2019–2022 

 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s beslut 2019-03-25, § 20 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Södra Smålands Avfall & Miljö AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



25

 

 

_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 72 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
Ärendenummer KS 2019/57 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner, 

april 2019. 

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 med ej färdigberedda motioner, april 2019, innehåller 17 motioner som inte 
beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 84 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 46 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 73 Fastställande av handlingsprogram 
Älmhultsbostäder AB 2019–2021 
Ärendenummer KS 2019/69 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB 

2019–2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
 affärs- och verksamhetsidé 

 affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 

 bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 

 mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 

 ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv 

 planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 

Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska 
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. Älmhultsbostäder AB har lämnat in handlingsprogram för 
2019–2021. 

Beslutsunderlag 
  Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2018-10-30, § 62 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



27

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Älmhultsbostäder AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 74 Fastställande av handlingsprogram ElmNet 
AB 2019-2021 
Ärendenummer KS 2019/69 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för ElmNet AB 2019– 

2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
 affärs- och verksamhetsidé 

 affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 

 bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 

 mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 

 ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv 

 planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 

Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska 
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. ElmNet AB har lämnat in handlingsprogram för 2019– 
2021. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
  Handlingsprogram ElmNet AB 2019–2021 

Beslutet skickas till 
ElmNet AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 75 Anhållan från Älmhultsbostäder AB om 
kommunal borgen 
Ärendenummer KS 2019/60 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för 

Älmhultsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 700 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Borgensåtagandet gäller till och med 2029-12-31 och kan aldrig vara större 
än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. En av kommunfullmäktige 
fastställd borgensavgift tas ut på lånebeloppet vid ingången av respektive år. 

2. Älmhultsbostäder AB ska i samband med delårsrapporten efter augusti 
månad och i årsredovisningen respektive år redovisa det utnyttjade 
borgensbeloppet. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna borgenshandlingarna. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, § 145 upphävs. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhultsbostäder AB anhåller hos kommunfullmäktige om en utökning av 
kommunal borgen om 200 miljoner kr till totalt 700 miljoner kr. Mot bakgrund 
av att säkerhet och amorteringsplan saknas blir kommunledningsförvaltningens 
samlade bedömning att föreslå att Älmhultsbostäder AB lånar pengar mot 
pantbrev eller annan säkerhet istället för utökad kommunal borgen.  
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-09, § 71 beslut om att delegera beslut i
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Älmhultsbostäder har 2019-04-15 
inkommit med komplettering av sin anhållan samt boplan för 2019–2022. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 64 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 71 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Komplettering av anhållan om utökad kommunal borgen från 
Älmhultsbostäder AB daterad 2019-04-15 

 Boplan 2019–2021 daterad 2018-10-30, § 62 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 71 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

 Anhållan om utökad kommunal borgen från Älmhultsbostäder AB daterad 
2019-02-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Elmen AB 
Älmhultsbostäder AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 76 Anhållan från ElmNet om kommunal borgen 
Ärendenummer KS 2019/64 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för 

ElmNet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 65 
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet 
gäller till och med 2027-12-31 och kan aldrig vara större än kapitalskulden 
efter gjorda amorteringar. En av kommunfullmäktige fastställd borgensavgift 
tas ut på lånebeloppet vid ingången av respektive år. 

2. ElmNet AB ska i samband med delårsrapporten efter augusti månad och i 
årsredovisningen respektive år redovisa det utnyttjade borgensbeloppet. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna borgenshandlingarna. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 68 upphävs. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
ElmNet AB anhåller hos kommunfullmäktige om en utökning av kommunal 
borgen om 20,5 miljoner kronor till totalt 65 miljoner kronor. ElmNet AB 
behöver besked från kommunfullmäktige senast 29 april 2019. 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med yttrande där bland annat 
följande framkommer: För att uppfylla de krav som framgår av kommunens 
finansiella övergripande verksamhetsplan ska en bedömning göras av bolagets 
återbetalningsförmåga. Mål och budget för de närmaste 3 åren framgår inte av 
handlingsplan så som ägardirektiv kräver. Kommunledningsförvaltningen kan 
därför inte bedöma ElmNets återbetalningsförmåga. 
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-09, § 72 beslut om att delegera beslut i 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 65 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 72 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03 

 Anhållan om utökad kommunal borgen från Elmnet AB daterad 2019-03-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Elmen AB 
Elmnet AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 77 Information om revisionsrapport granskning 
av centrumprojekt Esplanaden 
Ärendenummer KS 2018/132 

Ingemar Almkvist, revisorernas ordförande, informerar om revisionsrapport 
”Granskning centruminvestering Esplanaden”. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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