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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 2019-06-24 

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

Paragrafer 
86, 98-123 

Utses att justera 
Dan Blixt (M) och Håkan Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  2019-07-01 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Elisabeth Olofsson 

Ordförande ____________________________________ 
Bo Mazetti-Nissen (M) 

Justerande ____________________________________ 
Dan Blixt (M) och Håkan Pettersson (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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2019-07-02 2019-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Jakob Willborg (M) 
Daniel Stenvall (M) 
Dan Blixt (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Senada Hodzic (L) 
Bo Bergsjö (L) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD), §§ 104-123 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Monica Haider (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Mattias Lindqvist (S) 
Petra Karlsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Tommy Lövquist (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) 

Tjänstgörande ersättare 
Tord Åkesson (M) 
Marie Rosenqvist (M) 
Selin Hult (C) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

Anders Mårtensson (C) 
Claes Lindahl (C) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Patricia Schooner (S) 
Ann-Louise Ljung (V) 

Tjänstemän 
Roland Eiman, kommunchef 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Felicia Sandberg, jurist 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/31

2019/31

2019/31

2019/91

2019/90

2019/95

2019/94

2019/96

2018/115

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 98 Faställande av föredragningslistan 
§ 99 Kalendarium 
§ 100 Frågor 
§ 86 Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande 

Roland Johansson 
§ 101 Interpellation ställd av Eva Ballovarre (S) till 

utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående samarbeten mellan 
nämnderna 

§ 102 Interpellationssvar från utbildningsnämndens 
ordförande Gusten Mårtensson (C) på Eva 
Ballovarres (S) interpellation ang. samarbeten 
mellan nämnderna. 

§ 103 Interpellationssvar från socialnämndens 
ordförande Marie Rosenquist (M) på Eva 
Ballovarres (S) interpellation ang. rekrytering i 
socialförvaltningen 

§ 104 Motion om förebyggande av skador orsakade 
av vildsvin - Monica Haider (S) 

§ 105 Motion om planering för busskurer - Monica 
Haider (S) 

§ 106 Motion om tryggare och säkrare 
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael 
Öberg (MP) 

§ 107 Motion om inrättande av arbetsmarknadsenhet 
- Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) 

§ 108 Motion om byggnationer på Stenbrohult - Börje 
Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord Helle och 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 

§ 109 Fyllnadsval 
§ 110 Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. (tidigare

Blåsippan 4 m.fl.) i Älmhult, Älmhults 
kommun 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 - 20 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2018/136

2019/79

2018/16

2018/72

2018/31

2019/50

2019/86

2018/67

2019/48

2018/114

2018/89

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

§ 111 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 21 - 24 
§ 112 Lokalbehov högstadium 25 - 26 
§ 113 Svar på motion (C) om ökat bostadsbyggande i 27 - 28 

hela kommunen 
§ 114 Svar på motion (L) om ett 29 - 30 

kommunikationssystem inom 
utbildningsförvaltningen 

§ 115 Slutredovisning investeringar 31 
§ 116 Delårsrapport 1 Älmhults kommun 32 - 33 
§ 117 Finansiell rapport 34 
§ 118 Avgift för ansökan om att starta enskild 35 - 37 

skolverksamhet 
§ 119 Stinsen 3 - förvärv 38 - 39 
§ 120 Direktsändning av kommunfullmäktiges 40 

sammanträden 
§ 121 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 41 

och LSS 2019- socialnämnden 
§ 122 Majtorp 1:1 - markförsäljning 42 - 43 
§ 123 Meddelanden 44 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 98 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

 Ärendet ”Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson”  
behandlas direkt efter punkten ”Frågor”. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 99 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 100 Frågor 

Stefan Jönsson (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) 
angående avgifter för de patienter som är färdigbehandlade på lasarettet? 
Marie Rosenquist svarar att man under den senaste veckan endast hade en 
patient kvar samt att kostnaden per dygn är 6 800 kronor. 

Gull-Britt Tranvik (SD) frågar miljö- och byggnämndens ordförande Pontus 
Haglund (C) om bygglov behövs för att ha gasol och gas på sin fastighet för 
försäljning? 
Pontus Haglund svarar att han är osäker och återkommer i frågan. 

Michael Öberg (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) 
hur processen för Älmhults stationshus fortlöper? 
Elizabeth Peltola svarar att hon ska kontrollera detta och återkomma i frågan. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 86 Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande 
Roland Johansson 

 Lars Ingvert (S) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Roland 
Johansson angående rimligheten för förhöjd kostnad för matabonnemang, 
särskilt boende? 

 Roland Johansson svarar att det är rimligt att höja avgiften från 90 kronor till 
120 kronor per dygn samt Älmhults kommun måste ligga i paritet med 
grannkommunerna. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 101 Interpellation ställd av Eva Ballovarre (S) till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående samarbeten mellan 
nämnderna 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-06-12, till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C). Eva Ballovarre ställer 
i interpellationen följande frågor: 

 Vilka åtgärder har du gjort hittills för att arbeta nämndövergripande och för 
att se till hela koncernens verksamhet? 

 Hur tänker du, utifrån din roll som ordförande i utbildningsnämnden, agera 
för att minska antalet personer som går på ekonomiskt bistånd? 

Beslutsunderlag 
  Interpellation från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-06-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 102 Interpellationssvar från
utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) på Eva Ballovarres (S) 
interpellation ang. samarbeten mellan nämnderna. 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige konstaterar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-06-12, till 
utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C). Eva Ballovarre ställer 
i interpellationen följande frågor: 

 Vilka åtgärder har du gjort hittills för att arbeta nämndövergripande och för 
att se till hela koncernens verksamhet? 

 Hur tänker du, utifrån din roll som ordförande i utbildningsnämnden, agera 
för att minska antalet personer som går på ekonomiskt bistånd? 

Kommunfullmäktige medgav 2019-06-24, §  att interpellationen får ställas. 
Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C) har besvarat 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § ??? 

 Interpellation daterad 2019-06-12 

 Svar på interpellation daterat 2019-06-19 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 103 Interpellationssvar från socialnämndens
ordförande Marie Rosenquist (M) på Eva 
Ballovarres (S) interpellation ang. rekrytering i 
socialförvaltningen 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige konstaterar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
 Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-05-15, till 
socialnämndens ordförande Else-Marie Rosenquist (M). Eva Ballovarre ställer i 
interpellationen följande frågor: 

 Vilka insatser gör du för att underlätta rekryteringen inom socialnämndens 
ansvarsområde? 

 Vilka områden anser du behöver prioriteras för att Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare? 

 Vilka blir konsekvenserna för Älmhultsborna när det saknas personal inom 
socialförvaltningen och hur arbetar du för att förebygga/möta dessa? 

Kommunfullmäktige medgav 2019-05-27, § 82 att interpellationen får ställas. 
Socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) har besvarat interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 82 

 Interpellation daterad 2019-05-15 

 Svar på interpellation daterat 2019-05-31 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 104 Motion om förebyggande av skador orsakade 
av vildsvin - Monica Haider (S) 
Ärendenummer KS 2019/91 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Monica Haider (S) om förebyggande av skador orsakade av 
vildsvin 2019-06-10. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 105 Motion om planering för busskurer - Monica 
Haider (S) 
Ärendenummer KS 2019/90 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Monica Haider (S) om planering för busskurer daterad 2019-06-
10. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 106 Motion om tryggare och säkrare 
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/95 

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 tryggare och säkrare cykelparkeringar i
centrala Älmhult daterad 2019-06-16. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 107 Motion om inrättande av 
arbetsmarknadsenhet - Stefan Jönsson och Lars 
Ingvert (S) 
Ärendenummer KS 2019/94 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) om inrättande av 
arbetsmarknadsenhet daterad 2019-06-17. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 108 Motion om byggnationer på Stenbrohult - 
Börje Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord Helle och 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Ärendenummer KS 2019/96 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Börja Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord Helle och Carl-Gustaf 
Hansson (SD) om byggnationer på Stenbrohult daterad 2019-06-18. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 109 Fyllnadsval 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige utser Ulla-Britt Andreasson (V) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Birgitta Nilsson (S). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Nilsson (S) har beviljats avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 2019-05-27, § 87. 
Ulla-Britt Andreasson (V) till ny ersättare i socialnämnden efter Birgitta Nilsson.  

Beslutet skickas till 
Birgitta Nilsson 
Ulla-Britt Andreasson 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



19

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 110 Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. (tidigare
Blåsippan 4 m.fl.) i Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/115 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult, 

Älmhults kommun enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
2. Kommunfullmäktige beslutar om gatukostnadsersättning enligt 6 kap 24 § 

plan- och bygglagen. 
3. Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen enligt 6 kap 24-38 §§ 

plan- och bygglagen. 
4. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag, att i ett beslut 

om bygglov, bestämma att: 
o ”Byggnadsarbeten inom kvartersmark inte får påbörjas förrän 

exploatören har betalat ersättning för anslutning till väg 120 och 
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder 
om Blåsippan 1) eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 37§.” 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel 
detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till väg 120. 

Ikea utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det 
behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Ikea för att verksamheten 
ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan 
möjliggöra en ökning med 500 arbetsplatser.   

Gatukostnadsersättning
Anläggandet av allmän plats inom planområdet regleras genom en 
gatukostnadsersättning som behandlas samtidigt som detaljplanen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Gatukostnadsersättningen ska gälla för anslutning till väg 120 och 
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om 
Blåsippan 1). Gatukostnadsutredningen har kommit fram till att fastigheten, 
Blåsippan 1, som genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av 
gatukostnaden. Så länge byggrätten inte nyttjas utfaller ingen gatukostnad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30 

 Kommunstyrelsens beslut, § 120 daterad 2019-06-19 

 Plankarta daterad 2019-05-02 

 Planbeskrivning daterad 2019-05-02 

 Samrådsredogörelse daterad 2019-02-14 

 Granskningsutlåtande daterat 2019-05-02 

 Illustration 

 Gatukostnadsutredning daterad 2019-05-07 

 Kostnadsunderlag gatukostnad 2019-05-21 

Kommunfullmäktiges behandling 

Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Planeringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(4) 

Kommunfullmäktige 

§ 111 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 
Ärendenummer KS 2018/136 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera ny F-6 skola på Paradiset etapp 3. 

Finansieringen består av att medel anslås i utbildningsnämndens budget för 
årlig hyra av lokalerna som ägs av extern part, Bonovum AB. Den årliga 
hyran uppgår preliminärt till 19 miljoner kronor där ca 15,5 miljoner kronor 
avser hyra för skolan och 3,5 miljoner kronor avser hyreskostnad för ny 
fullstor idrottshall. Hyra börjar erläggas från och med halvårsskiftet 2021 
innebärande att för år 2021 ges en halvårseffekt på hyran. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att byggentreprenad ska upphandlas för ny F-6 
skola i Paradiset etapp 3 och att denna byggentreprenad ska överlåtas till 
extern byggherre, Bonovum AB. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna och 
underteckna hyresavtalet. Hyresavtalet har en löptid om max 25 år. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Reservation 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) reserverar sig 
mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Utifrån Älmhults kommuns kraftiga befolkningstillväxt föreligger behov av att 
ny F-6 skola uppförs. Den nya skolan behöver inrymma 4 paralleller och upp till 
840 elever. Ny skola F-6 är planerad att uppföras på Paradiset etapp 3. 
Gällande ägandeformer och struktur har i huvudsak fyra vägar prövats. 

 Byggnation i kommunal regi. 

 Byggentreprenad upphandlas av kommunen för att sedan överlåtas till 
fastighetsförvaltare och kommunen går in som hyresgäst. 

 Själva hyreskontraktet upphandlas, så kallad hyresvärdsupphandling. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(4) 

Kommunfullmäktige 

 Externt ägande samt extern drift av verksamheten (friskola) 
Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31 lämnat 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 121 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31 

 Skrivelsen ”Rättsfrågor nybyggnation Västra Bökhult” daterad 2019-05-24 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 54 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11 

Kommunfullmäktiges behandling 

Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar att 
följande tillägg görs till huvudförslagen: 
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna och 

underteckna hyresavtalet. Hyresavtalet har en löptid om max 25 år. 
Eva Ballovarre (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och yrkar istället 
att kommunen ska bygga skolan i kommunal regi. 

Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag eller Eva Ballovarres förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag samt Elizabeth Peltolas 
tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres förslag. 
Med 25 ja-röster mot 15 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förslag samt Elizabeth Peltolas tilläggsyrkande. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 3(4) 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat
Ledamot Ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande 
Sonja Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) Marie Rosenquist (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Viktor Emilsson (M) Tord Åkesson (M) X 
Daniel Stenvall (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
Elizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrysson (C) Selin Hult (C) X 
Yvonne Jonsson (C) Anders Mårtensson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Sofia Herbertsson (C) Claes Lindahl (C) X 
John-Arne Sandström (C) X 
Senada Hodzic (L) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Karl-Henrik Wallerstein 
(KD) 

X 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Monica Haider (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars Ingvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) Kristina Spjut Sahlberg (S) X 
Mattias Lindqvist (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Kent Ballovarre  (S) X 
Birgitta Bengtsson (S) X 
Tommy Lövquist (S) X 
Ann Johansson (S) Patricia Schooner (S) X 
Håkan Pettersson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Predrag Jankovic (V) Ann-Louise Ljung (V) X 
Michael Öberg (MP) X 
Börje Tranvik  (SD) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SD) X 
Carl-Gustav Hansson (SD) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 4(4) 

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet angående uppförande av F-6 
skola i Västra Bökhult. Socialdemokraterna ser att det förslag som beslutats 
innebär en kraftigt ökad driftskostnad för kommunens skattebetalare samt att det 
finns stora risker med att beslutet blir överklagat och drar ut på tiden. 
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 
Miljöpartiet är kritiskt till beslutsprocessen och reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut i ärende 18 (KF:s sammanträde måndagen den 24 
juni). Miljöpartiet är positivt till ytterligare en friskola i kommunen. Men detta 
beslut handlar enbart om att en extern privat aktör kommer bygga och förvalta 
en ny F-6 skola i kommunal drift till en betydligt högre kostnad än om 
kommunen själva skulle göra det i egen regi. Kommunen binder sig genom dyra 
och långa hyreskontrakt. Totalt sett får kommunen en extremt dyr skola med
ökade driftskostnader för utbildningsnämnden. För Älmhults skattebetalare blir 
det på tok för dyrt. Först borde utbildningsförvaltningen fått nytt uppdrag att 
hitta möjliga intressenter (friskolor) att driva skolan, och om inte det är möjligt 
borde skolan ägas och drivas i kommunal regi. 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 112 Lokalbehov högstadium 
Ärendenummer KS 2019/79 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att grundskola årskurs 7–9 ska byggas. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med 

kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på 
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 

3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl 
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska 
nämnden. 

4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut 
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för 
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på 
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade 
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför 
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 122 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 113 Svar på motion (C) om ökat 
bostadsbyggande i hela kommunen 
Ärendenummer KS 2018/16 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) i 

uppdrag att utreda formerna för gemensamtägt bostadsbolag, klart 31 
oktober. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i motion om ökat bostadsbyggande i hela 
kommunen, daterad 2018-01-23, att Älmhults kommun snarast undersöker vilka 
möjligheter kommunen har för att ge aktivt stöd till bostadsproduktion i hela 
kommunen (dvs. de mindre orterna och landsbygden) – finansiering, rådgivning 
etc. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att i första hand att använda det 
kommunala bostadsbolaget för produktion av bostäder utanför centralorten. I 
andra hand kan en lösning med gemensam bolagsbildning med privata aktörer 
via ett kommunalt holdingbolag prövas, detta kräver i så fall vidare utredning för 
hur det mer i detalj kan genomföras. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 79 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 79 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23 

 Remiss till utvecklingsenheten 2018-01-31 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 2 

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om ökat bostadsbyggande i hela kommunen 
daterad 2018-01-23. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

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

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 114 Svar på motion (L) om ett 
kommunikationssystem inom 
utbildningsförvaltningen 
Ärendenummer KS 2018/72 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Reservation 
Bo Bergsjö (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion om att stimulera fram ett
kommunikationssystem inom utbildning, daterad 2019-04-18, att Älmhults 
kommun ska: 

 Införa ett digitalt kommunikationssystem mellan föräldrar, elever och 
skolan 

 Prioritera Linnéskolan 
 Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen 
 Tillsätta en projektledare eller samordnare om behov föreligger 
 Utnyttja den personal som vill och kan 
 Stimulera en höjning av personalens kompetens 
 Lära av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor 

Utbildningsnämnden beslutade 2018-06-20, § 83, att överlämna yttrande enligt 
utbildningsförvaltningens förslag daterad 2018-06-08 samt att utbildnings-
nämnden behandlar förslaget om handläggare i samband med internbudget 2019. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 13, att återremittera ärendet till 
utbildningsnämnden för uppdatering. 
Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24, § 84, att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-21, § 78 att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 125 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 78 
 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 84 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-19, § 13 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 
 Utbildningsnämndens beslut 2019-06-20, § 83 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08 
 Utbildningsnämndens yttrande daterad 2018-06-08 
 Motion (L) om kommunikationssystem inom utbildning 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-04-23, § 137 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsanteckning
Bo Bergsjö (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
De förslag som ställs i motionen, främst hur föräldrar skall få kunskap om läxor, 
skrivningar med mera för att kunna stödja sina barn besvaras inte i motionen 
trots 15 månaders handläggning. Motionens innehåll är därmed inte seriöst 
hanterad och bör betraktas som obesvarad. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 115 Slutredovisning investeringar 
Ärendenummer KS 2018/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringar och lägger 

den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om investeringsbudget 
2018-11-26, § 233, att investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska 
återredovisas till fullmäktige. Investeringar överstigande 2 miljoner kronor som 
avviker mer än 3 procent ska också redovisas till fullmäktige. Ekonomienheten 
har sammanställt slutredovisning av investeringar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 126 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 86 
 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21, § 63 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03 
 Slutredovisning Elmeskolan, 2019-04-05 
 Slutredovisning Sporthall Haganäs, 2019-04-05 
 Slutredovisning – Ombyggnation av norra och del av södra Esplanaden, 

2019-04-01 
 Slutredovisning – Torvströvägen, 2019-04-01 
 Slutredovisning – Torngatans förlängning – Vattengatan, 2019-04-01 
 Slutredovisning – VA Hallaryd, 2019-04-05 
 Slutredovisning – överföringsledning Älmhult och Delary, 2019-03-29 
 Slutredovisning – intagsstation Delarymagasinet, 2019-04-05 
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 233 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 116 Delårsrapport 1 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/50 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Älmhults kommun. 
2. Kommunfullmäktige ger nämnder med prognostiserat budgetunderskott i 

uppdrag att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen 
senast per delårsrapport 2. 

3. Kommunfullmäktige ger de nämnder där prognosen visar ej godtagbar 
måluppfyllelse i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att uppnå godtagbar 
måluppfyllelse och återkomma till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 
2. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att styrelse och nämnder erhåller 
volymkompensationer enligt nedan, för år 2019: 

 Utbildningsnämnden 24 900 000 kronor (varav 10 000 000 kronor är 
ramhöjande inför år 2020) 

 Socialnämnden 12 000 000 kronor (varav 4 000 000 kronor är 
ramhöjande inför år 2020) 

 Tekniska nämnden 1 000 000 kronor 
 Kommunstyrelsen 1 172 000 kronor 
 Gemensamma nämnden 140 000 kr 

5. Kommunfullmäktige avsätter 500 000 kronor för att inspirera personalstyrda 
åtgärder. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av volymkompensationer sker 
genom omdisponering av anslag under kommunstyrelsens övriga poster i 
enlighet med Alliansen, prognos per delårsrapport 1 

7. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens uppdrag att utöka 
dagverksamheten för människor med demens gäller från budget 2020. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att medel till ledarskapsutveckling gäller från 
budget 2020. 

9. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och nämnder att till delårsrapport 2 
återkomma med förslag till åtgärder för budget i balans i enlighet med de nya 
budgetförutsättningarna 2019. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att månadsrapporter från utbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

11. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningen ska följa upp sina 
mål och redovisa enligt angivna arbetsformer. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt delårsrapport 1 där det bland annat 
framkommer att: 

 23 av 38 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas under året. 4 av 38 mål 
bedöms inte uppfyllas under året. 11 av 38 mål går inte att mäta eller att data 
saknas. 

 Kommunens samlade prognos per mars månad 2019 påvisar ett förväntat 
resultat om 1,6 miljoner kronor, vilket innebär 0,2 % av skatter och 
statsbidrag mot budgeterade 1,5 %. Investeringarna bedöms inte utföras enligt 
plan under året. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 127 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 82 
 Alliansen, prognos per delårsrapport 1 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26 
 Delårsrapport 1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 117 Finansiell rapport 
Ärendenummer KS 2019/86 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 128 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 87 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunfullmäktige 

§ 118 Avgift för ansökan om att starta enskild 
skolverksamhet 
Ärendenummer KS 2018/67 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ansökan till utbildningsnämnden om att 

starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 2 kap. 5 c § skollagen ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande för att starta enskild verksamhet. Utbildningsnämnden har 
inkommit med förslag till kommunfullmäktige om att avgift inte ska tas ut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 132 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 90 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03 

 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 80 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-17 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Senada Hodzic (L) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska bifallas. 
Gusten Mårtensson (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska bifallas. 
Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag samt föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att införa taxa på 20 000 kronor vid ansökan om att 
starta fristående förskola och fritidshem. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag eller Stefan Jönssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons förslag. 
Med 26 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande 
Sonja Emilsson (M) X 
Tomas Simonsson (M) X 
Inga Karlsson (M) Marie Rosenquist (M) X 
Jakob Willborg (M) X 
Viktor Emilsson (M) Tord Åkesson (M) X 
Daniel Stenvall (M) X 
Dan Blixt (M) X 
Gusten Mårtensson (C) X 
XElizabeth Peltola (C) X 
Marie Olofsson (C) X 
Tomas Harrysson (C) Selin Hult (C) X 
Yvonne Jonsson (C) Anders Mårtensson (C) X 
Vidar Lundbäck (C) X 
Pontus Haglund (C) X 
Sofia Herbertsson (C) Claes Lindahl X 
John-Arne Sandström (C) X 
Senada Hodzic (L) X 
Bo Bergsjö (L) X 
Karl-Henrik Wallerstein 
(KD) 

X 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 
Eva Ballovarre (S) X 
Monica Haider (S) X 
Stefan Jönsson (S) X 
Lars Ingvert (S) X 
Helen Bengtsson (S) Kristina Spjut Sahlberg X 
Mattias Lindqvist (S) X 
Petra Karlsson (S) X 
Kent Ballovarre  (S) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunfullmäktige 

Birgitta Bengtsson (S) X 
Tommy Lövquist (S) X 
Ann Johansson (S) Patricia Schooner X 
Håkan Pettersson (S) X 
Ulla-Britt Andreasson (V) X 
Predrag Jankovic (V) Ann-Louise Ljung X 
Michael Öberg (MP) X 
Börje Tranvik  (SD) X 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 
Tord Helle (SD) X 
Carl-Gustav Hansson (SD) X 
Bo Mazetti-Nissen (M) X 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 119 Stinsen 3 - förvärv 
Ärendenummer KS 2019/48 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB förvärvar bolaget 

Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är 
ägare av fastigheten Stinsen 3, till en summa om 2 750 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB överlåter Stinsen 3 till 
Älmhults kommun, till en summa om 2 750 000 kronor samt tillkommande 
kostnader så som skatter, lagfartskostnader, avvecklingskostnader för bolaget 
med ca 50 000 kr, vid tidpunkt då Elmen AB är ägare av fastigheten. 

3. Kommunfullmäktige ger Elmen AB, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner kring förvärv och försäljning 
av bolag. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elmen AB föreslår (utifrån tekniska nämndens initiativ) att Elmen AB förvärvar 
bolaget Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är 
ägare av fastigheten Stinsen 3, och att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen 3 
till Älmhults kommun. Förvärv av fastigheten Stinsen 3 förväntas bidra till 
förbättrade möjligheter att utveckla Älmhults centrum. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 133 

 Elmen AB:s styrelsebeslut 2019-05-27, § 4 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 89 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

 Tekniska nämndens beslut 2019-02-26, § 25 

 Fastighetsvärdering utförd av Smålands fastighetsbyrå daterad 2018-12-29 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09 

 Illustration planskiss för Stinsen 2 och 3 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 120 Direktsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Ärendenummer KS 2018/114 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska 

direktsändas. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera införandet av webblivesändning 

genom kommunstyrelsens investeringsbudget motsvarande 

 alternativ 1: 130 000 kronor samt årlig kostnad på 20 000 kr eller 

 alternativ 2: årlig kostnad på 120 000 kr 
3. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att införa 

direktsändning av fullmäktiges sammanträden, utifrån beskrivning och 
beräknad kostnad i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-14. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på hur Älmhults kommun 
kan erbjuda kommuninvånare att direktsänt på webben ta del av 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 134 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 93 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 121 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 2019- socialnämnden 
Ärendenummer KS 2018/89 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej 

verkställda beslut inom tre månader för kvartal 1 2019 (1 januari – 31 mars). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera beslut som inte verkställs 
inom tre månader från beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
revisorer och kommunfullmäktige. 
Socialnämnden rapporterade 21 ej verkställda beslut kvartal 1 2019. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 138 

 Socialnämnden beslut 2019-05-22, § 48 

 Socialnämndens sammanställning av ej verkställda beslut daterad 2019-05-14 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 122 Majtorp 1:1 - markförsäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna 

överlåtelseavtal gällande del av fastigheten Majtorp 1:1, enligt tekniska 
nämndens förslag. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten 
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet. 
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet. 
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 3 998 575 kronor. 

Tekniska nämnden har tagit fram följande förslag till överlåtelseavtal: 
Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har byggrätt 
för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för parkering, ca 2 
547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som parkering. 
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk 
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets 
byggregler) nu gällande krav. 
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har 
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer 
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till säljaren ska ske senast 
2020-09-30. 
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 3 998 575 kronor. 
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är 
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet. 
Handpenning ska erläggas till ett belopp om 531 181 kronor, motsvarande ca 
13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande ska 
vara giltigt. Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 142 

 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21, § 59 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13 

 Kartskiss daterad 19-03-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 123 Meddelanden 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-04, § 131, ”Riskanalys och 
intern kontroll 2020 – kommungemensamma mål för intern kontroll” 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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