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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 125 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Dan Blixt (M) och Ulla-Britt Andreasson (V) att justera protokollet 

jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 126 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 127 Kalendarium 
 

Information 
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Information om kultur- och fritidsnämnden 
 

Information 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas Simonsson (M) presenterar 
kultur- och fritidschef Jörn Engkvist som informerar om nämndens verksamhet, 
ekonomi och framtid. 
Kultur och fritid omfattar många välkända och viktiga verksamheterna. Särskilt 
presenteras kommunens biblioteket, Haganäsbadets simhall, kulturskolan, 
fritidsgårdarna Fenix & Freja samt kulturavdelningen och fritidsavdelningens 
arbete. 
Nämnden har en budget på 42 miljoner och har en budget i balans men kommer 
uppvisa minusresultat på grund utav en direktavskrivning av Haganäs 
konstgräsplan. Kommande år beräknas man få ökade hyreskostnader, 
städkostnader och elkostnader för sina många lokaler. Älmhult är den kommun i 
Kronobergs län som har lägst kostnad för kulturverksamhet i kronor per 
invånare. 
Från och med årsskiftet kommer kultur och fritid att vara en egen förvaltning. I 
arbetet framåt vill man bland annat satsa på fritidsgårdarnas roll för ungdomars 
välbefinnande och kommunens attraktivitet som boende- och besöksort. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas Simonsson (M) nämner särskilt 
vikten av samarbetet med civilsamhället och uppmanar alla att hjälpa Älmhults 
IF att slå publikrekord på Älmekulla den 30 augusti i samband med mötet mot 
BK Häcken i andra omgången av Svenska cupen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Redovisning av projektet Paradisskolan 
 

Information 
Fastighetschef Lars Lund och fastighetsingenjör Zerny Bäck presenterar 
projektet Paradisskolan. 
Fastighetsavdelningen fick till en bra projektgrupp med beställare och 
entreprenörer men kämpade med leveransproblem som uppstod på grund av 
pandemin. Takleverantören gick i konkurs och det var en utmaning att hitta en 
ny lösning. 
Kostnaden för byggprodukter ökade och man jobbade tillsammans hårt för att 
jaga bra produkter och priser. På så sätt lyckades man hitta lösningar för 
besparingar och samtidigt säkerställde kvalitet och säkerhet. Produktions-
kostnaden var beräknad till 250 miljoner och den slutliga kostnaden uppgick till 
ca 230 miljoner. 
Både byggnaden och skolverksamheten Paradisskolan kommer att invigas på 
onsdagen, den 7 september, mellan klockan 17.00 och 19.00. Alla är varmt 
välkomna! 
_____ 
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 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Fyllnadsval till uppdraget som revisor efter 
Jeanette Schölin (SD) 
Ärendenummer KS 2022/39 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägga ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade 2022-06-20, § 115, Jeanette Schölin (SD) från 
uppdrag som lekmannarevisor i kommunenens revisionsnämnd efter avsägelse.  
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor efter Jeanette Schölin (SD). 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 
socialnämnden 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Notera socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL och LSS för kvartal 1 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 1 
2022 (1 januari – 31 mars). För kvartal 1 år 2022 redovisas 23 ej verkställda 
beslut. Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen 
för vård och omsorg 28 april 2022. 
Socialnämnden lämnade 2022-05-25, § 82, en sammanställning av ej verkställda 
beslut för kvartal 1 2022 (1 januari – 31 mars) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-16, § 134, att föreslå kommunfullmäktige 
att socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 
LSS för kvartal 1 år 2022 noteras till protokollet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-08-16, § 134  
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 82 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022 daterad 2022-05-19 
 

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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 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Svar på motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse punkt 1 besvarad. 
2. Avslå punkt 2. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande:  

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med 
Region Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en 
god och nära vård.  

2. Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2022-01-31, § 25, motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden beredde ärendet 2022-05-25, § 85, 
och kommunstyrelsen föreslog enligt socialnämndens förslag 2022-08-16, § 135, 
att kommunfullmäktige anser punkt 1 besvarad och avslår punkt 2.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-08-16, § 135 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 91 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 85 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19  
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25  

• Motion daterad 2022-01-20  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till att-sats 1 och avslag till att-sats 2. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Michael Öbergs (MP) yrkande. 
Elizabeth Peltola (C) och Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2021 
Ärendenummer KS 2022/115 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisningen för VoB Kronoberg 2021.  
2. Bevilja för Älmhults kommuns del ledamöterna i VoB Kronobergs direktion 

ansvarsfrihet för 2021.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för år 2021. Årets resultat 
visar på ett överskott om 228 tkr.  
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 varit god. 
Intäkterna avseende besöksavgifter är 209 tkr. De gemensamma kommunala 
avgifterna har räknats upp med index 1,71 %. Den främsta förklaringen till den 
positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat är lägre personalkostnader. Exempelvis 
har utbildningsinsatser och konferenser genomförts i mindre utsträckning än vad 
som budgeterats.  
Revisorerna tillstyrker efter granskning att respektive fullmäktige godkänner 
förbundets årsredovisning för 2021 och beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
Socialnämnden beredde ärendet 2022-06-22, § 123, och kommunstyrelsen 
föreslog enligt socialnämndens förslag 2022-08-16, § 137, att 
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt att för Älmhults 
kommuns del beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-08-16, § 137 

• Socialnämndens beslut 2022-06-22, § 123 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15  

• VoB Kronoberg årsredovisning 2021 inkommen 2021-06-13  
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 
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 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Enkla frågor 
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas. 
 

Monika Haider frågar ordförande i tekniska nämnden Roland Johansson (M) om 
vägkanterna på enskilda vägar. Varför är så många vägkanter i Älmhults 
kommun fortfarande inte klippta? 
Roland Johansson (M) svarar att det är ett arbete som pågår och meddelar att 
vägkanterna där han bor är klippta.  
 

Eva Ballovarre (S) frågar ordförande i tekniska nämnden Roland Johansson (M) 
om Linneskolans bygglov. Det har tagits beslut om att Linneskolans 
tillbyggnation ska genomföras men hur går det med bygglovet? 
Roland Johansson (M) svarar att ärendet ska upp på nästkommande möte så de 
kommer snart veta om det blir bygglov eller inte. Om bygglov beviljas så 
kommer skolan att vara färdig runt maj-juni 2024 och en uppgörelse med 
Trafikverket har skett. 
 

Eva Ballovarre (S) har frågar ordförande i utbildningsnämnden Tomas 
Harrysson (C) om exkludering av elever från internationella skolan. Är det sant 
att vi i Älmhults kommun exkluderar elever från att den internationella skolan? 
Tomas Harrysson (C) svarar att den internationella skolan är en IB-skola 
(International Baccalaureate) som inte omfattas av svensk skollag och ställer 
högre krav på elever. Om man inte uppfyller kriterierna som är uppställda för 
IB-skolor är det därför inte lämpligt att man går på den typen av skola.  
 

Helen Bengtsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson 
(C) om en besvarad motion om att hållbart utveckla Älmhult. I 
kommunfullmäktiges beslut gällande svaret på motionen om att utveckla 
Älmhult hållbart framgår att strategin för hållbart byggande ska vara klar till 
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2022. Tycker han att det är viktigt 
att följa upp fullmäktiges beslut och om ja, när kommer strategin upp för beslut?  
Gusten Mårtensson (C) svarar att strategin inte kom med till augusti men att den 
inte är bortglömd utan den har varit uppe i kommunstyrelsen och att den är på 
väg upp snart igen.  
_____ 
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Justerandes signaturer   
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§ 135 Interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande angående resultaten på 
vuxenutbildningen samt Haganässkolan utveckling 
från Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/168 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Interpellationen får ställas. 
2. Interpellationen anses besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-12 in en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Tomas Harrysson (C) om resultaten på 
vuxenutbildningen och Haganässkolans utveckling. I interpellationen anförs 
följande: 
”Älmhults gymnasieskola Haganässkolan har under våren uppmärksammats 
relaterat till låga resultat och lågt andel sökande elever till programmen som 
erbjuds. Endast hälften av eleverna (oavsett om de går tre eller fyra år) tar 
examen och betygspoängen sjunker. Antalet sökande till programmen på 
gymnasiet visar de lägsta siffrorna vi någonsin sett. 
På Haganässkolan ligger också vuxenutbildningen och när vi tittar närmre på 
resultaten därifrån så visar det sig att endast 24 % av de som är kursdeltagare på 
grundläggande nivå som avslutar sin kurs med godkända betyg. När det gäller 
svenska för invandrare ligger antalet godkända på samma nivå – 24 % avslutar 
sina kurser med godkända betyg. 
Andelen lärare på Komvux och SFI med lärarlegitimation och/eller pedagogisk 
högskoleexamen ligger långt under snittet jämfört med övriga Sverige. Samtidigt 
ligger Älmhult bland de kommuner som har flest elever per lärare. 
Att kvaliteten på gymnasieskolan ligger lågt är sedan en längre tid känt, men vi 
behöver också lägga fokus på kommunens vuxenutbildning. 
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 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Idag lever många i Älmhults kommun med ekonomiskt bistånd. Vi är 
övertygade att vägen till att bli självförsörjande börjar med utbildning. Här fyller 
den kommunala vuxenutbildningen en viktig roll. 
Med anledning av detta önskar jag svar på följande: 

• Hur ser antagningssiffrorna ut för Haganässkolan? 

• Vad är kostnaden för de elever som valt en gymnasieutbildning utanför 
kommunen? 

• Vad är din analys av de låga resultaten på Komvux och SFI? 

• Vad har du gjort för åtgärder för att vända resultaten på Komvux och SFI?” 
Tomas Harrysson (C) lämnade 2022-08-23 in följande svar: ”Antagning till 
Haganäs 
Inför terminsstarten 17/8 var totalt 158 elever antagna till årskurs 1 på de olika 
programmen på Haganässkolan. I årskurs två går 178 elever och i årskurs tre 
168. Det stämmer alltså att vi har färre sökande och antagna i år. Man skall dock 
komma ihåg att årskursen som lämnade grundskolan i våras var relativt liten. 
Det rör fortfarande på sig med elever som byter gymnasieskola så exakta siffror 
kan fastställas först i mitten av september. 
Kostnader för gymnasieelever 
I genomsnitt kostar en elev på ett gymnasieprogram 137tkr per år. Summan är 
baserad på vart våra elever gick i våras. Yrkesprogrammen är dyrare och t.ex. 
samhälle är billigare. Det finns ingen sammanställning ännu för hösten då det 
inte är klart vart eleverna kommer att gå. I våras betalade vi motsvarande 34Mkr 
för helåret. Samtidigt hade vi intäkter på 10,5Mkr för elever som kommer från 
andra kommuner. Nettokostnaden kommer sannolikt att bli något högre under 
läsåret 22/23. 
SFI 
Älmhult liknar som vi vet inte någon annan kommun och det blir tydligt även 
när man tittar på SFI verksamheten. Under 2021 hade vi totalt 478 elever som 
studerade SFI vilket är avsevärt mer än någon annan kommun i Kronoberg sett 
till storlek. En annan sak som skiljer oss från alla andra kommuner är att 60 
procent av inskrivna elever går studieväg 3. Det betyder att det är en elev med 
god studievana. Det finns ingen statistik på hur många som är 
arbetskraftsinvandring men det är inte en alltför djärv gissning att en stor del av 
denna grupp har anknytning till Ikea. 
Avbrott och avslut  
Generellt gäller för både SFI och grundläggande kurser att många elever avslutar 
sina kurser för att de får arbete eller praktik. Elever som inte kan delta i 
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undervisningen under två månader eller längre avslutas. Efter praktik ansöker 
eleven igen.  
Det är en stor andel elever som söker till grundläggande kurser men som inte 
påbörjar studierna. Eftersom dessa elever registreras som antagna och sedan 
aldrig börjar utan skrivs ut som avslutade så blir det extra negativ statistik. 
Under 2021 övergick vuxenutbildningen till ”helkurser” på grundläggande nivå. 
Det innebar att eleverna nu läser en stor sammanhängande kurs på 600 eller 700 
poäng istället för 4 enskilda kurser. I samband med övergången påbörjade 
många elever sina kurser men avslutade inte dem eftersom de avslutas först 
under 2022. 
En anledning som även bör lyftas är att elever antas från SFI och grundläggande 
nivå till yrkesutbildningar. Sedan hösten 2021 har t.ex. 48 SFI-elever studerat till 
lokalvårdare vilket gjort att de registrerats som avbrott från SFI i systemet. Även 
elever som påbörjar undersköterskeutbildningen har avslutats från 
grundläggande nivå och detsamma gäller våra andra yrkesutbildningar. Tyvärr 
blir det ett avbrott/avslut även om de senare registreras på nytt i systemet i 
samband med sina nya studier. 
En intressant iakttagelse när det gäller statistiken i Kolada är att när man 
presenterar antalet elever som 2 år efter studierna har arbete gäller detta endast 
de som genomförde studierna utan avbrott. För de elever som t.ex. AME får ut i 
arbete innan de är klara blir ett ”negativt” avbrott för statistiken men synnerligen 
positivt för eleven och Älmhults kommun. 
Ett behov finns att se över så våra system kan ge oss rättvisande statistik enligt 
praxis som används i andra kommuner. Det är uppenbart att det inte ger en 
rättvisande bild i nuläget. Korrekt statistik är en förutsättning för kloka och 
långsiktiga beslut. 
Angående lärartätheten och behörighet  
Av de 12 lärare som var anställda på SFI under hösten 2021 och under våren 
2022 hade nio legitimation (75%). En lärare blev klar i juni 2022 en annan 
studerade till lärare på distans och en lämnade in sin ansökan under sommaren 
2022. För grundläggande nivå har samtliga lärare utom en svensk 
lärarlegitimation. När det gäller antalet elever per lärare så ligger vi högt. Vi har 
en relativt billig och effektiv organisation vilket en stor volym elever möjliggör. 
För att locka legitimerade lärare att söka tjänster framöver måste det finnas en 
långsiktig planering och framförhållning. Det är en utmaning i en verksamhet 
som är i ständig förändring, både vad gäller volymer och statsbidrag. 
Nationella prov för SFI  
Efter pandemin då nationella prov inte genomfördes under våren 2021 är vi nu 
under våren 2022 tillbaka till de nivåer för SFI som gällde före pandemin. 75% 
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av eleverna som genomför nationella prov blir godkända. Av de 25% som inte 
klarar provet kompletterar de flesta de delar som brister och får betyg efter 
kompletteringsperioden. 
Framtid och vad vi har gjort 
Vi ser ingen tendens till att den kommunala vuxenutbildningen kommer att 
minska. Många elever går vidare till andra vuxenutbildningar när SFI-studierna 
är klara. Vi ser också en fortsatt stor inflyttning av internationell arbetskraft. 
Dessa går då oftast studieväg 3 och läser C- och D-kurserna på SFI. Ett 
principbeslut är fattat att vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet skall dela 
på sig så att bägge verksamheterna kan utvecklas på ett gynnsamt sätt.Under 
2021 tillsköts medel för att anställa fler SFI-lärare. Det finns idag ingen kö till 
att påbörja sina SFI-studier.  
I det budgetäskande som alliansen lämnade för utbildningsnämnden finns pengar 
för att anställa speciallärare dedikerad för vuxenutbildningen. Vi äskar även 
pengar för att kompensera minskade statsbidrag riktat till främst 
yrkesutbildningarna. 
En avklarad SFI-utbildning ( D-kurs ) motsvarar svenskkunskaper för en elev i 
åk 5/6 i svensk grundskola. Enbart SFI räcker därför ofta inte för att få ett jobb. 
Vi vill därför satsa på mer praktik och lärlingsutbildningar i samarbete med våra 
lokala företag för att kunna få utbildning och arbete kombinerat. Det tror vi 
kommer att leda till att fler lär sig svenska bättre och dessutom snabbare kan få 
ett jobb och att företagen får rätt kompetens direkt.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar daterad 2022-08-23 

• Interpellation daterad 2022-08-12 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får 
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse interpellationen besvarad 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____  
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§ 136 Motion om klimatstyrning från Michael  
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP)  lämnade 2022-08-02 in en motion om klimatstyrning. I 
motionen föreslås följande: 

• Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram. 

• Att budgetberedningen involveras i arbetet. 

• Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av koldioxidutsläpp 
för hela kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens mål. 

 

Beslutsunderlag 
•  Motion daterad 2022-07-20 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Motion om terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/166 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till utbildningsnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP)  lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 

• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 
skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 

 

Beslutsunderlag 
•  Motion daterad 2022-08-04 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Utbildningsnämnden 
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§ 138 Motion Älmhults kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare från Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/172 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om att Älmhults kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. I motionen föreslås följande: 

• Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas 
och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

• Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar.   
• Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram.   
• Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal.   
• Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 

 

Beslutsunderlag 
•  Motion daterad 2022-08-17 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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