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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 166 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) och Jeanette Schölin (SD) att justera protokollet 

jämte ordföranden. 
_____ 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 167 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Stryka ärende Val av kommunfullmäktiges ordförande, Val av 

kommunfullmäktiges första vice ordförande, val av kommunfullmäktiges 
andra vice ordförande och Val av kommunstyrelsen från ärendelistan. I 
övrigt fastställs dagordningen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Monica Haider (S) yrkar att kommunfullmäktige stryker ärende Val av 
kommunfullmäktiges ordförande, Val av kommunfullmäktiges första vice 
ordförande, val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande och Val av 
kommunstyrelsen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Monica 
Haiders (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 168 Kalendarium 
 

Information  
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 169 Sammanträdestider för 2023 
Ärendenummer KS 2022/183 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF) föreslås sammanträda följande dagar 2023: 

KF måndagar kl. 18:30 
30 januari 
27 februari 
27 mars 
24 april 
29 maj 
19 juni 
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
27 november 
18 december 
29 januari 2024 

 
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-25, § 184, och föreslog fullmäktige 
att godkänna förslaget till sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 184 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 128 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 170 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 
Ärendenummer KS 2022/197 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Noterar informationen till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att 
bolagets intäkter ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade 
intäkterna förklaras av att det under året beslutats införa en serviceavgift, som 
debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från Älmhultsbostäder AB 
förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade statslåneräntan. De 
finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-26, § 186, och föreslog 
kommunfullmäktige notera informationen till protokollet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26, § 186 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 130 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

• Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB, daterad 2022-08-31 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 171 Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
Ärendenummer KS 2022/207 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet inom plan- och 

bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 2023 samt ersätter tabell 1-
11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 192. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021.  
Älmhults kommuns gällande taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa” antogs av 
kommunfullmäktige 2011 och reviderades senast 2020. Förslaget till ny taxa 
bedöms bättre uppfylla de krav som ställs i PBL samt självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen i kommunallag (2017:725). Med bakgrund av detta 
har förvaltningen, utifrån SKRs senaste modell, tagit fram ett nytt förlag till taxa 
med namnet ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen”. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-25, § 187, och föreslog 
kommunfullmäktige att anta ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 
verksamhet inom plan- och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 
2023 samt ersätter tabell 1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 
inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 192.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 187 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 

• Taxetabeller och tidsuppskattning 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 172 Antagande av Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 
Ärendenummer KS 2022/170 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och 

mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 och 23 i ”Plan- och 
bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.”.  

2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-25, § 188, och föreslog 
kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan från och med 1 januari 2023.  
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 188 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74  

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06. 

• Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”. 

• Miljö- och byggförvaltningens förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 173 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 
Ärendenummer KS 2022/206 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör att 

gälla efter 31 december 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKR:s nya taxemodell. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-25, § 189, och föreslog 
kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan från och med 1 januari 2023.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 189 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, daterat 2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område   
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna, miljö, daterad 2022-08-10 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
 
 

18



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 174 Revidering: "Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinpr elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter”, 
Ärendenummer KS 2022/211 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslag till revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 

läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 

2. Anta förslag till revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
biprodukter. 

3. Anta förslag till revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår en korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter”, under rubriken Timavgift. Ändringen görs för att bättre 
överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-25, § 190, och föreslog 
kommunfullmäktige att anta de tre reviderade taxorna.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 190 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

• Förslag på revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter 

• Förslag på revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 175 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Noterar socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL och LSS för kvartal 2 år 2022 till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022 (1 april – 30 juni). Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten 
till Inspektionen för vård och omsorg 28 augusti 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-09-21, § 144, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 2 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-26, § 185, och föreslog 
kommunfullmäktige besluta att notera socialnämndens rapport över ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2022 till 
protokollet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26, § 185 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 129 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 144 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 176 Fastställande av skattesats för år 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2023 enligt framlagt förslag 

från C, M och KD. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om budget och 
flerårsplan för kommande år. Kommunallagen (KL) reglerar i 11 kap. 11 § att 
om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 
månads utgång så ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.  
Ärendet Fastställande av budget 2023 och plan 2024-2025 för Älmhults 
kommun har flyttats till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december.  
Kommunstyrelsen har behandlat skattesatsen i samband beredningen av budget 
2022-10-25, § 191, punkt 10.  
10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 

kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-11-22 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 191  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 

23



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
Skatteverket 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 177 Interpellation ställd till tekniska nämndens 
ordförande Roland Johansson (M) gällande 
tillbyggnationen av Linnéskolan från Stefan 
Jönsson (S) 
Ärendenummer KS 2022/236 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Interpellationen får ställas. 
2. Interpellationen bordläggs. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Jönsson (S) lämnade 2022-11-11 in en interpellation ställd till tekniska 
nämndens ordförande Roland Johansson (M) gällande tillbyggnationen av 
Linnéskolan. I interpellationen anförs följande: 
”Vi lever i ett osäkert världsläge och det som händer i Europa påverkar oss i 
högsta grad i Sverige. 
Energipriser, bränslepriser, inflation och ökade råvarukostnader märks för såväl 
privatpersoner såsom den offentliga sektorn. 
Älmhult har flera stora byggprojekt bakom oss, men några återstår för att kunna 
serva kommuninvånarna på bästa sätt. 
Ett av de närmsta i tid är tillbyggnationen av Linnéskolan. Den har kantats av 
förseningar som bland annat berott på samverkan med Trafikverket. Detta verkar 
dock löst och vi har vid frågor till tekniska nämndens ordförande fått till oss att 
skolan kan stå klar för bruk hösten 2024. 
Det är förhållandevis kort byggtid och vi ser inte att det just nu händer så mycket 
vid platsen. 
Kopplat till världsläget och avsaknaden av aktivitet på området önskas svar på 
följande frågor: 

• Håller tidsplanen för när skolan lovats vara klar? 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Om tidsplanen inte hålls – hur är det tänkt att lösas – paviljonger? 

• Utifrån världsläget – vilka ökade kostnader för byggnationen kan vi förvänta 
oss utifrån gällande avtal? 

• Håller den uppskattade budgeten på 180 miljoner kronor (exklusive 
byggherrekostnader) för första etappen?” 

 
Roland Johansson (M) har meddelat att han inte kan besvara interpellationen till 
dagens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellation daterad 2022-11-11 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får 
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2022-11-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 178 Enkla frågor 
 
Helen Bengtsson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas 
Simonsson (M) om utbetalning av medel till studieförbunden. Varför har 
kommunen inte betalat ut pengar till studieförbunden? 
Tomas Simonsson (M) svarar att utbetalningen ska vara på gång. 
Utbetalningarna har blivit försenade. 
_____ 
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