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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12   

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Eva Ballovarre (S) 
Pontus Haglund (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Stefan Jönsson (S) 
Jeanette Schölin (SD) 
Jakob Willborg (M) 
Marie Olofsson (C) 
Lars Ingvert (S) 
Paul Gunnarsson (SD) 
Dan Blixt (M) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
Helen Bengtsson (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Annette Ljunggren (M) 
Thomas Harrysson (C) 
Irene Svensson (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Thomas Johansson (S) 
Kristina Spjut-Sahlberg (S) 
Marie Rosenquist (M) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Anders Borg (S) 
Michael Öberg (MP) 
Claes Lindahl (C) 
Morgan Svensson (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Elvis Husic (S) 
Claudia Swanson (SD) 
Bengt Adolfsson (M) 
Monica Nilsson (S) 
Yvonne Jonsson (C) 
Eddie Smejer (M) 
Andreas Olofsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sonja Emilsson (M) ers: Soili Lång-Söderberg (M), § 179-223 
Elof Danielsson (M) ers: Soili Lång-Söderberg (M), § 224-225 
Kent Ballovarre (S) ers: Patricia Schooner (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12   

 
Kommunfullmäktige 

 

 

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Jessica Wihlborg (C) 
Elin Nilsson (S) ers: Monica Haider (S) 
Maria Andersson (S) ers: Anton Härder (S), § 179-222 
Björn Dellenmark (S) ers: Anton Härder (S), § 223-225 
Karl-Bertil Bertilsson (V) ers: Predrag Jankovic (V) 
 
Övriga deltagande 
Roland Johansson (M), tekniska nämndens ordförande 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 179 Val av justerare 

 

 
§ 180 Val av rösträknare 

 

 
§ 181 Fastställande av dagordning 

 

 
§ 184 Kalendarium 

 

 
§ 185 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige från Soili Lång Söderberg 
(M) 

2022/212 

 

§ 186 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Göran Johansson 
(MP) 

2022/212 

 

§ 187 Val av kommunfullmäktiges ordförande 
2022/212 

 
§ 188 Val av kommunfullmäktiges första vice 

ordförande 

2022/212 

 

§ 189 Val av kommunfullmäktiges andra vice 
ordförande 

2022/212 

 

§ 190 Val till kommunstyrelsen mandatperioden 
2023-2026 

2022/190 

 

§ 191 Val till Kommunrevisionen mandatperiod 
2023-2026 

2022/199 

 

§ 192 Val till Valnämnden mandatperioden 2023-
2026 

2022/251 

 

§ 193 Val till Utbildningsnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/193 

 

§ 194 Val till Socialnämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/192 

 

§ 195 Val till Tekniska nämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/191 

 

§ 196 Val till Kultur- och fritidsnämnden 
mandatperiod 2023-2026 

2022/195 

 

§ 197 Val till Miljö- och byggnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/194 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

§ 198 Ordning för inkallande av ersättare 
2022/254 

 
§ 199 Val till Gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026 

2022/253 

 

§ 200 Val till Gemensamma överförmyndarnämnden 
mandatperiod 2023-2026 

2022/252 

 

§ 201 Val till förbundsdirektionen för VoB 
Kronoberg mandatperioden 2023-2026 

2022/255 

 

§ 202 Nominering av revisorer för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 

2022/256 

 

§ 203 Val av representant till ägarsamråd för 
Sunnerbo samordningsförbund 

2022/242 

 

§ 204 Val av ledamot och ersättare till 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo 
samordningsförbund 

2022/242 

 

§ 205 Val av revisorer för Sunnerbo 
samordningsförbund 

2022/242 

 

§ 206 Val av revisorer att granska Älmhult kommuns 
fristående kommunala stiftelser 

2022/257 

 

§ 207 Nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk 
förening 

2022/258 

 

§ 208 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende tätortsförhållande 

2022/259 

 

§ 209 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende skogs- och jordbruksfrågor 

2022/260 

 

§ 210 Val till stiftelsen för Linnés Råshult 
2022/269 

 
§ 211 Revidering av styrdokument för VA-taxa för 

2023 

2022/208 

 

§ 212 Friskis & Svettis avbetalning av lån 
2022/143 

 
§ 213 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 

2022/216 

 
§ 214 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 

Älmhults kommun 

2022/61 

 

§ 215 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
2021/67 

 
§ 216 Svar på motion om Terapihundar inom 

kommunal verksamhet från Michael Öberg 

2022/166 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

(MP) 
§ 217 Revidering av överenskommelse Samverkan i 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

2022/200 

 

§ 218 Antagande av samverkansavtal för 
gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor 

2022/200 

 

§ 219 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 

2022/217 

 

§ 220 Förlänga uppdrag om att definiera 
närproducerade livsmedel i måltidspolicyn 

2021/240 

 

§ 221 Regler för grävbestämmelser för Älmhults 
kommun 

2022/232 

 

§ 222 Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025 

2022/241 

 

§ 223 Fastställande av budget 2023-2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 
2024-2025 

2022/114 

 

§ 224 Interpellation ställd till tekniska nämndens 
ordförande gällande byggnationen av 
Linnéskolan från Stefan Jönsson 
socialdemokraterna. 

2022/236 

 

§ 225 Enkla frågor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 179 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Stefan Jönsson (S) och Jakob Willborg (M) till justerare jämte 

ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 180 Val av rösträknare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Helen Bengtsson (S) och Paul Gunnarsson (SD) att biträda ordförande 

som rösträknare.   
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 181 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Behandla ärende Tilläggsavtal för Linnéskolan etapp 1 och Antagande av 

pensioninlösen efter ärende fem på dagordningen Kalendarium. I övrigt 
fastställs dagordningen. 

_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 184 Kalendarium

Information 
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 

11



Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 185 Avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige från Soili Lång Söderberg (M)
Ärendenummer KS 2022/212 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Entlediga Soili Lång Söderberg (M) från uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige.
2.  Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Soili Lång Söderberg (M) har 2022-11-21 lämnat in en avsägelse från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att entlediga Soili 
Lång Söderberg (M) från uppdraget som ledamot och begära hemställan till 
länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-11-21

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Soili Lång Söderberg 
(M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt hemställa till
länsstyrelsen om ny sammanräkning och finner att fullmäktige beslutat så.
_____

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
Kommunkansliet 
För kännedom 
Soili Lång Söderberg (M) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 186 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Göran Johansson (MP) 
Ärendenummer KS 2022/212 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Entlediga Göran Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 
2.  Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Johansson (MP) har 2022-11-24 lämnat in en avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att entlediga 
Göran Johansson (MP) från uppdraget som ersättare och begära hemställan till 
länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-11-24 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Göran Johansson (MP) 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hemställa till 
länsstyrelsen om ny sammanräkning och finner att fullmäktige beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
Kommunkansliet 
För kännedom 
Göran Johansson (MP) 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 187 Val av kommunfullmäktiges ordförande
Ärendenummer KS 2022/212 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Marie Olofsson (C) till uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande 

för mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande som tillsammans med en första och en andra 
vice ordförande utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska enligt 
arbetsordningen förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads 
utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) nominerar Marie Olofsson (C) till uppdraget som 
kommunfullmäktiges ordförande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Marie Olofsson (C) till 
uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 188 Val av kommunfullmäktiges första vice
ordförande
Ärendenummer KS 2022/212 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Johansson (S) till uppdraget som kommunfullmäktiges första 

vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en första vice ordförande som tillsammans med ordförande 
och en andra vice ordförande utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska 
enligt arbetsordningen förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) nominerar Thomas Johansson (S) till uppdraget som 
kommunfullmäktiges första vice ordförande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Thomas Johansson (S) till 
uppdraget som kommunfullmäktiges första vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 189 Val av kommunfullmäktiges andra vice
ordförande
Ärendenummer KS 2022/212 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Morgan Svensson (M) till uppdraget som kommunfullmäktiges andra 

vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en andra vice ordförande som tillsammans med ordförande 
och en första vice ordförande utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska 
enligt arbetsordningen förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M) nominerar Morgan Svensson (M) till uppdraget som 
kommunfullmäktiges andra vice ordförande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Morgan Svensson (M) till 
uppdraget som kommunfullmäktiges andra vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 190 Val till Kommunstyrelsen mandatperioden
2023-2026
Ärendenummer KS 2022/190 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Kommunstyrelsen för

mandatperioden 2023-2026:
Eva Ballovarre (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Elvis Husic (S)
 Gusten Mårtensson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Marie Olofsson (C)
Jakob Willborg (M)
Stella Käll (M)
Sonja Emilsson (M)
Jeanette Schölin (SD)

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen för
mandatperioden 2023-2026:
Elin Nilsson (S)
Irene Svensson (S)
Helen Bengtsson (S)
Anders Borg (S)
Jan-Åke Johannesson (C)
Nusreta Nilsson (C)
Claes Lindahl (C)
Bengt Adolfsson (M)
Annette Ljunggren (M)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Paul Gunnarsson (SD)

3. Utse Eva Ballovarre (S) till uppdraget som ordförande för Kommunstyrelsen.
4. Utse Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som första vice ordförande för

Kommunstyrelsen.
5. Utse Jakob Willborg (M) till uppdraget som andra vice ordförande för

Kommunstyrelsen.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ny kommunstyrelse för kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 7  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 191 Val till Kommunrevisionen mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/199 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som Kommunrevision för mandatperioden 2023-

2026: 
    Kjell Andersson (KD) 

Tommy Löfquist (S) 
Laila Hult (C) 
Bert Rosenquist (M)  
Erik Boström (SD) 
Jerker Nilsson (V) 
Roni Salomonsson (MP) 

2. Utse Bert Rosenquist (M) till uppdraget som ordförande för 
Kommunrevisionen. 

3. Utse Tommy Löfquist (S) till uppdraget som vice ordförande för 
Kommunrevisionen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige utser revisorer, som väljs för en mandatperiod. Revisorerna tillsätts 
parlamentariskt – varje parti som i det senaste valet till kommunfullmäktige fått 
mandat i fullmäktige ska nominera en revisor.  Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 
mandatperioden har revisorerna således två grupper av revisorer som arbetar 
parallellt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 8  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Länsstyrelsen Kronoberg 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 192 Val till Valnämnden mandatperioden 2023-
2026 
Ärendenummer KS 2022/251 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Valnämnden för mandatperioden 

2023-2026: 
    Birgitta Bengtsson (S) 

Elma Husic (S) 
Anita Håkansson (C) 
Kenneth Emilsson (M) 
Staffan Käll (M) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Valnämnden för mandatperioden 
2023-2026: 
 Karl-Göran Eriksson (S) 
Knut Lange (C) 
Bengt Håkansson (C) 
Monica Forsberg (M) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 

3. Utse Anita Håkansson (C) till uppdraget som ordförande för Valnämnden. 
4. Utse Kenneth Emilsson (M) till uppdraget som vice ordförande för 

Valnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja valnämnd inför kommande mandatperioden 
2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 9  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 193 Val till Utbildningsnämnden mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/193 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Utbildningsnämnden för 

mandatperioden 2023-2026: 
    Stefan Jönsson (S) 

Håkan Pettersson (S) 
Thomas Johansson (S) 
Tommy Sahlberg (S) 
Maria Andersson (S) 
Thomas Harrysson (C) 
Ylva Sandström (C) 
Morgan Svensson (M) 

 Bengt Adolfsson (M) 
Catarina Claesson (KD) 
Svetlana Volkova (SD) 

2. Utser följande till uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026: 
Kent Ballovarre (S) 
Indira Ruiz Lundgren (S) 
Silvia Lobos (S) 
Anders Mårtensson (C) 
Jörgen Karlsson (C) 
Niklas Petersson (C) 
Karl-Bertil Bertilsson (V) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Annette Ljunggren (M) 
Andreas Olofsson (SD) 

3. Utse Stefan Jönsson (S) till uppdraget som ordförande för 
Utbildningsnämnden. 

4. Utse Thomas Harrysson (C) till uppdraget som första vice ordförande för 
Utbildningsnämnden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

5. Utse Morgan Svensson (M) till uppdraget som andra vice ordförande för 
Utbildningsnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja utbildningsnämnd inför kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 10  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 194 Val till Socialnämnden mandatperiod 2023-
2026 
Ärendenummer KS 2022/192 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Socialnämnden för 

mandatperioden 2023-2026: 
Lars Ingvert (S) 
Elin Nilsson (S) 
Irene Svensson (S) 
Elvis Husic (S) 
Jonas Andersson (S) 
Nusreta Nilsson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Rosenquist (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Christina Gustafsson (KD) 
 Jeanette Schölin (SD) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Socialnämnden för mandatperioden 
2023-2026: 
Håkan Pettersson (S) 
Silvia Lobos (S) 
Britta Crona (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Ajmal Aziz (C) 
Lisbeth Eriksson (C) 
Helle Pedersen (V) 
Annette Ljunggren (M) 
Fredrik Danielsson (M) 
Bengt Adolfsson (M) 
 Paul Gunnarsson (SD) 

3. Utse Lars Ingvert (S) till uppdraget som ordförande för Socialnämnden. 
4. Utse Nusreta Nilsson (C) till uppdraget som första vice ordförande för 

Socialnämnden. 
5. Utse Marie Rosenquist (M) till uppdraget som andra vice ordförande för 

Socialnämnden. 

25



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja socialnämnd inför kommande mandatperioden 
2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 11  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 195 Val till Tekniska nämnden mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/191 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Tekniska nämnden för 

mandatperioden 2023-2026: 
 Helen Bengtsson (S) 
 Kent Ballovarre (S) 
 Håkan Pettersson (S) 
Elizabeth Peltola (C) 
 Tomas Simonsson (M) 
 Claes Moberg (M) 
 Carl-Gustaf Hansson (SD) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden för 
mandatperioden 2023-2026: 
 Emma Åkesson (S) 
 Tommy Sahlberg (S) 
 Einar Holmquist (S) 
Peter Varland (C) 
 Göran Widing (M) 
 Eddie Smejer (M) 
 Torbjörn Karlsson (SD) 

3. Utse Elizabeth Peltola (C) till uppdraget som ordförande för Tekniska 
nämnden. 

4. Utse Helen Bengtsson (S) till uppdraget som första vice ordförande för 
Tekniska nämnden. 

5. Utse Tomas Simonsson (M) till uppdraget som andra vice ordförande för 
Tekniska nämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja teknisk nämnd inför kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 12  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 196 Val till Kultur- och fritidsnämnden 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/195 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden för 

mandatperioden 2023-2026: 
 Anton Härder (S) 
 Monica Nilsson (S) 
Jessica Wihlborg (C) 
 Anders Mårtensson (C) 
 Olof Fritzén (M) 
 Rumiana Miteva De Reyes (M) 
 Helena Akilisson (SD) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026: 
 Emma Åkesson (S) 
 Selin Hult (C) 
 Ida Ekdahl (C) 
Predrag Jankovic (V) 
 Staffan Käll (M) 
Hilda Ardash (KD) 

 Gull-Britt Tranvik (SD) 
3. Utse Anton Härder (S) till uppdraget som ordförande för Kultur- och 

fritidsnämnden. 
4. Utse Jessica Wihlborg (C) till uppdraget som första vice ordförande för 

Kultur- och fritidsnämnden. 
5. Utse Olof Fritzén (M) till uppdraget som andra vice ordförande för Kultur- 

och fritidsnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja kultur- och fritidsnämnd inför kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 13  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 197 Val till Miljö- och byggnämnden 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/194 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Miljö- och byggnämnden för 

mandatperioden 2023-2026: 
Kristina Spjut-Sahlberg (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Claes Lindahl (C) 
Peter Varland (C) 
Dan Blixt (M) 
Eddie Smejer (M) 
 Claudia Swanson (SD) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Miljö- och byggnämnd för 
mandatperioden 2023-2026: 
 Anders Borg (S) 
 Catarina Hällström (S) 
 Ylva Sandström (C) 
 Peter Sandberg (C) 
 Göran Widing (M) 
 Daniel Stenvall (M) 
 Carl-Gustaf Hansson (SD) 

3. Utse Claes Lindahl (C) till uppdraget som ordförande för Miljö- och 
byggnämnden. 

4. Utse Kristina Spjut-Sahlberg (S) till uppdraget som första vice ordförande för 
Miljö- och byggnämnden. 

5. Utse Dan Blixt (M) till uppdraget som andra vice ordförande för Miljö- och 
byggnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja Miljö- och byggnämnd inför kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 14  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 198 Ordning för inkallande av ersättare 
Ärendenummer KS 2022/254 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring ska gälla för 

kommunstyrelsen samt för nämnder och styrelser som väljs av kommun-
fullmäktige mandatperioden 2023–2026: 

 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning 
Socialdemokraterna S, C, V, M, KD   
Centerpartiet  C, S, KD, M, MP, V 
Vänsterpartiet V, S, C, M, KD 
Moderaterna M, KD, SD, C, S, MP, V 
Kristdemokraterna KD, M, C, S, V, SD, MP 
Sverigedemokraterna  SD, M, KD, S, C, MP, V 

 

2. Kommunfullmäktige uppmanar kommunala bolagen att vid bolagsstämma att 
anta samma inkallelseordning för styrelsesuppleanter som gäller för ersättare 
i nämnder och kommunstyrelse. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning 
ersättare i nämnder och kommunstyrelse ska tjänstgöra, om ersättarna inte väljs 
proportionellt.  
Partierna har inkommit med inkallelseordning till kansliet. Miljöpartiet har valt 
att inte lämna någon inkallelseordning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 15  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunala bolagen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 199 Val till Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/253 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor mandatperioden 2023-2026: 
    Lars Ingvert (S) 
 Marie Rosenquist (M) 
2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor mandatperioden 2023-2026: 
Nusreta Nilsson (C) 
Tomas Simonsson (M) 

3. Utse Lars Ingvert (S) till ordförande i Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor. 

4. Utse Bo Ederström (M) från Ljungby till vice ordförande i Gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja till Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
Ljungby kommun har valt Bo Ederström (M) till vice ordförande i gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 16 

• Kommunfullmäktige i Ljungby kommuns beslut 2022-11-21, § 199  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Bo Ederström (M) till vice 
ordförande i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ljungby kommun 
Markaryd kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 200 Val till Gemensamma 
överförmyndarnämnden mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/252 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i Gemensam överförmyndarnämnd 

mandatperioden 2023-2026: 
    Stefan Jönsson (S) 
 Marie Rosenquist (M) 
2. Utse följande till uppdrag som ersättare i Gemensam överförmyndarnämnd 

mandatperioden 2023-2026: 
Yvonne Jonsson (C) 
Morgan Svensson (M) 

3. Nominera Stefan Jönsson (S) till vice ordförande i Gemensamma 
överförmyndarnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja till den Gemensamma överförmyndarnämnden 
inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Ljungby kommun är värdkommun för Gemensamma överförmyndarnämnden 
och väljer ordförande till nämnden. Vice ordförande väljs av Älmhult eller 
Markaryds kommun roterande. Denna mandatperiod är det Älmhult som väljer. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 17  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ljungby kommun 
Markaryd kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 201 Val till förbundsdirektionen för VoB 
Kronoberg mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/255 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Lars Ingvert (S) till uppdrag som ledamot i förbundsdirektionen för 

VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
2. Utse Marie Rosenquist (M) till uppdrag som ersättare i förbundsdirektionen 

för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja till förbundsdirektionen för VoB Kronoberg 
kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 18  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
VoB Kronoberg 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 202 Nominering av revisorer för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/256 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Nominera Tommy Löfquist (S) till uppdraget som revisor för VoB 

Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att nominera revisor för VoB Kronoberg. 
Växjö kommunfullmäktige väljer revisorer till kommunalförbundet VoB 
Kronoberg. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 19 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Växjö kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 203 Val av representant till ägarsamråd för 
Sunnerbo samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Eva Ballovarre (S) till uppdrag som representant till ägarsamråd för 

Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja representant till ägarsamråd för Sunnerbo 
samordningsförbund inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 20  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 204 Val av ledamot och ersättare till 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo 
samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Lars Ingvert (S) till uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen för 

Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-2026. 
2. Utse Marie Rosenquist (M) till uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen för 

Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund inför kommande 
mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 21  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 205 Val av revisorer för Sunnerbo 
samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Tommy Löfquist (S) till uppdrag som revisor för Sunnerbo 

samordningsförbund. 
2. Utse Kjell Andersson (KD) till uppdrag som revisorssuppleant för Sunnerbo 

samordningsförbund. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja revisor och revisorssuppleant för Sunnerbo 
samordningsförbund inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 22 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M) nominerar Kjell Andersson (KD) till uppdraget som 
revisorssuppleant för Sunnerbo samordningsförbund. I övrigt som 
valberedningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Tommy Löfquist (S) till 
uppdraget som revisor för Sunnerbo samordningsförbund och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Bert Rosenquist (M) till 
uppdraget som revisorssuppleant för Sunnerbo samordningsförbund. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jacob 
Willborgs (M) yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Sunnerbo samordningsförbund 
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 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 206 Val av revisorer att granska Älmhult 
kommuns fristående kommunala stiftelser 
Ärendenummer KS 2022/257 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Bert Rosenquist (M) till uppdraget som revisorer att granska Älmhult 

kommuns fristående kommunala stiftelser mandatperioden 2023-2026. 
2. Utse Laila Hult (C) till uppdraget som ersättare att granska Älmhult 

kommuns fristående kommunala stiftelser mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja revisorer att granska Älmhult kommuns 
fristående kommunala stiftelser inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 23 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 207 Nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening 
Ärendenummer KS 2022/258 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nominera Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026. 
2. Nominera Jakob Willborg (M) till uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att nominera ledamot och ersättare till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening inför kommande mandatperioden 2023-
2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 24  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommuninvest ekonomisk förening 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 208 Val av gode män för lantmäteriförrättningar 
avseende tätortsförhållande 
Ärendenummer KS 2022/259 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse följande till uppdrag som gode män för lantmäteriförrättningar 

avseende tätortsförhållande mandatperioden 2023-2026: 
Helen Bengtsson (S) 
Morgan Svensson (M) 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja goda män för lantmäteriförrättningar avseende 
tätortsförhållande inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 25  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Lantmäteriet 
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 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 209 Val av gode män för lantmäteriförrättningar 
avseende skogs- och jordbruksfrågor 
Ärendenummer KS 2022/260 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse följande till uppdrag som gode män för lantmäteriförrättningar 

avseende skogs- och jordbruksfrågor mandatperioden 2023-2026: 
Magnus Johansson (C) 
Jakob Willborg (M) 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja goda män för lantmäteriförrättningar avseende 
skogs- och jordbruksfrågor inför kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 26  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Lantmäteriet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 210 Val till stiftelsen för Linnés Råshult 
Ärendenummer KS 2022/269 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i stiftelsen för Linnés Råshult 

mandatperioden 2023-2026: 
Thomas Johansson (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Birgit Käll (M) 

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i stiftelsen för Linnés Råshult 
mandatperioden 2023-2026: 
Helen Bengtsson (S) 
Ingemar Johnsson (C) 
Elof Danielsson (M) 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja till styrelsen för stiftelsen Linnés Råshult inför 
kommande mandatperioden 2023-2026. 
Valberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2022-12-08, § 27  
 

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

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Stiftelsen Linnés Råshult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 211 Revidering av styrdokument för VA-taxa för 
2023 
Ärendenummer KS 2022/208 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
2. Datumet på styrdokumentet som nu är angivet till 2021-08-31 ändras till 

2022-08-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har reviderat VA-taxan inför 2023 så att 
anläggningstaxan föreslås höjas med 33 % inför 2023. Brukningstaxan föreslås 
inte höjas. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 95, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 196, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta VA-taxan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 196 

• Tekniska nämndens beslut 2022-11-01, § 95 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Förslag till reviderad VA-taxa för 2023, med markeringar, daterad 2021-08-
31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att datumet på styrdokumentet som nu är angivet till 
2021-08-31 rättas till 2022-08-31. I övrigt i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
_____ 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 212 Friskis & Svettis avbetalning av lån 
Ärendenummer KS 2022/143 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 198, och beslutade föreslå 
att kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 198 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 136 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 

• Årsredovisning 2021 Träningsglädje i Älmhult AB  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Årsredovisning 2021 IF Friskis och Svettis Älmhult  

• Överenskommelse förlängning avbetalning lån Friskis & Svettis 

• Överenskommelse utlåning Friskis & Svettis daterad 2012-04-02 
 

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 kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 213 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 
Ärendenummer KS 2022/216 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Fastställa Trafiksäkerhetspolicy med följande ändringar: 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 5 lägga till punkt 5 med innehållet ” Undvika telefonering och 

annan användning av mobilutrustning vid cykling om inte 
handsfreeutrustning finns att tillgå”. 

• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR-avdelningen tagit fram ett sådant förslag är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 199, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Trafiksäkerhstpolicyn med följande ändringar: 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 199 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-10-31, § 28 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterad 2022-09-14 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S) och Karl-Bertil Bertilsson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Dan Blixt (M), Michael Öberg (MP), Eva Ballovarre (S), Pontus Haglund (M) 
och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar att lägga till i punkt 5 en punkt att 
"Undvika telefonering och annan användning av mobilutrustning vid cykling om 
inte handsfree utrustning finns att tillgå". 
Jeanette Schölin (SD) och Pontus Haglund (M) yrkar att ärendet återremitteras 
för att göra texten mer begriplig. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige önskar att ärendet avgörs i dag eller 
om ärendet ska återremitteras. 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag.  
Votering begärs.  
Ordförande finner efter votering att ärendet ska avgöras i dag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Dan Blixt 
(M) med fleras tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
 
 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och NEJ för att återremittera.  

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Pontus Haglund (M) 

  
AVSTÅR 

Jakob Willborg (M) 
  

AVSTÅR 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Dan Blixt (M) 

  
AVSTÅR 

Anette Ljunggren (M) 
  

AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 

  
AVSTÅR 

Marie Rosenquist (M) 
  

AVSTÅR 
Morgan Svensson (M) 

  
AVSTÅR 

Bengt Adolfsson (M) 
  

AVSTÅR 
Eddie Smejer (M) 

  
AVSTÅR 

Gusten Mårtensson (C) JA 
  

Thomas Harrysson (C) JA 
  

Nusreta Nilsson (C) JA 
  

Claes Lindahl (C) JA 
  

Yvonne Jonsson (C) JA 
  

Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
  

AVSTÅR 
Gun-Britt Cedergren (KD) JA 

  

Eva Ballovarre (S) JA 
  

Stefan Jönsson (S) JA 
  

Elin Nilsson (S) JA 
  

Lars Ingvert (S) JA 
  

Helen Bengtsson (S) JA 
  

Håkan Pettersson (S) JA 
  

Irene Svensson (S) JA 
  

Thomas Johansson (S) JA 
  

Kristina Spjut Sahlberg (S) JA 
  

Anders Borg (S) JA 
  

Birgitta Bengtsson (S) JA 
  

Elvis Husic (S) JA 
  

Monika Nilsson (S) JA 
  

Maria Andersson (S) JA 
  

Kent Ballovarre (S) JA 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) JA 
  

Karl-Bertil Bertilsson (V) JA 
  

Michael Öberg (MP) JA 
  

Jeanette Schölin (SD) 
 

NEJ 
 

Paul Gunnarsson (SD) 
 

NEJ 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

NEJ 
 

Carl Gustaf Hansson (SD) 
 

NEJ 
 

Claudia Swanson (SD) 
 

NEJ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Andreas Olofsson (SD) 

 
NEJ 

 

Marie Olofsson (C) JA 
  

SAMMANSTÄLLT 25 6 10 
 
25 JA-röster, 6 NEJ-röster och 10 ledamöter avstod från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 214 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har en tidigare fordonspolicy som fastställdes 2018-06-25, § 171, 
och är i behov av revidering. Det nya utkastet är uppdaterat och uppdelat i två 
nya dokument, policy och riktlinjer. Denna uppdelning sker i enlighet med 
kommunens etablerade riktlinjer för styrdokument. Fordonspolicyn syftar till att 
definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. Riktlinjerna omfattar upphandling av fordon och 
transporttjänster och syftar till att säkerställa att de fordon som används av 
Älmhults kommun uppfyller ställda krav vad gäller miljö, trafiksäkerhet och 
resurseffektivitet.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 200, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa fordonspolicyn och riktlinjerna för fordon. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 200 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 137 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på fordonspolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens beslut daterad 2022-09-13, § 149 
 

59



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
 

60



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 215 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbetalning av följande belopp som partistöd för 2023 (exklusive 

utbildningsstöd): 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av 
partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning 
från partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 
2021 är därför den som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och 
ska ha redovisats senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor. 
Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Kommunstyrelsens behandlade ärendet 2022-11-29, § 201, och beslutade föreslå 
följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
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2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 

januari 2023. 
3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 

Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 201 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 138 

• Kommunstyrelsens beslut 20221-10-25, § 183 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
o Liberalerna inkom 2022-06-15 
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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 kännedom 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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§ 216 Svar på motion om Terapihundar inom 
kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/166 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anse motionen besvarad. 
 

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. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 204, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 204 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 141 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

65



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 

 

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 kännedom 
Michael Öberg (MP) 
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§ 217 Revidering av överenskommelse Samverkan 
i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd 

för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 

 Reviderad överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 205, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 205 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 142 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 
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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 kännedom 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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§ 218 Antagande av samverkansavtal för 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta samverkansavtal för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 

daterat 2022-08-17. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 206, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta samverkansavtal för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor daterat 2022-08-17. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 206 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 143 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 
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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 kännedom 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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§ 219 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/217 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta förslag på revidering av förbundsordning efter kommentarer från 

Försäkringskassan, inkommen 2022-11-10. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde 2022-11-
10, § 144, och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta förslag på revidering av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassan. 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har ett nytt förslag 
inkommit 2022-11-10 efter ytterligare kommentarer från Försäkringskassan. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 207, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag på revidering av förbundsordning efter 
kommentarer från Försäkringskassan, inkommen 2022-11-10. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 207 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 144 

• Förslag på revidering av förbundsordning efter kommentarer från 
Försäkringskassan, inkom 2022-11-10 

• Information om nytt underlag efter kommentarer från Försäkringskassan 
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• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassa, inkom 2022-10-27 

 

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 kännedom 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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Kommunfullmäktige 
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§ 220 Förlänga uppdrag om att definiera 
närproducerade livsmedel i måltidspolicyn 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Förlänga tiden för återrapportering till maj 2023 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. 
På grund av resursbrist inom måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte 
möjlighet att återrapportera uppdraget inom angiven tidsram. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 99, att föreslå kommunfullmäktige 
förlänga tiden för återrapportering till maj 2023. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 210, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige förlänga tiden för återrapportering till maj 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 210 

• Tekniska nämndens beslut 2022-11-01, § 99 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17  
 

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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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 221 Regler för grävbestämmelser för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/232 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta Regler för grävbestämmelser i Älmhults kommun daterat 2022-11-22. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till grävbestämmelser i Älmhults 
kommun. Ärendet har hanterats i tekniska nämnden, 2022-11-01, § 96, där 
tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Grävbestämmelser i 
Älmhults kommun daterad 2022-09-29. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår en ändring 
kopplat till vilken markanvändning som bestämmelserna avser. Bestämmelserna 
ska omfatta allmän platsmark, inte kvartersmark. All kvartersmark berör den 
enskilda fastighetsägaren vilket i vissa fall kan vara även kommunen, men då är 
det kommunen i egenskap av fastighetsägare som beviljar tillstånd. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ett förslag till grävbestämmelser som i 
alla avseenden speglar tekniska nämndens förslag utom för vilken 
markanvändning som bestämmelserna avser. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 216, och föreslog 
kommunfullmäktige att anta reglerna för grävbestämmelser. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-29, § 216 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Förslag till Regler för grävbestämmelser i Älmhults kommun daterat 2022-
11-22 
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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 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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§ 222 Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025 
Ärendenummer KS 2022/241 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024–2025. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022-2024. Under 
2023 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och 
ägardirektiv i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar 
mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.  
Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2023 uppgår till plus 160 tusen kronor. I 
resultatet ingår 80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes 
år 2022. Finansiella intäkterna avser utdelning från Älmhultsbostäder AB. De 
finansiella kostnaderna avser ränta för lånet till kommunen. Rörelsekostnader 
avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och 
styrelseförsäkring.     
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-29, § 213, och föreslog 
kommunfullmäktige att godkänna Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 213 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Elmen AB:s beslut 2022-11-23, § 5 

• Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025 
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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 
För åtgärd 
Elmen AB 
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§ 223 Fastställande av budget 2023-2025 för
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-
2025
Ärendenummer KS 2022/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2023 med plan

2024 och 2025 i sin helhet inkluderande
a) bilaga 1 Samhällsbyggnadsplan för år 2023-2034 med underliggande

planer,

b) nämndernas taxor och avgifter 2023 enligt bilaga 2,

c) renhållningstaxa 2023 enligt framlagt förslag från Södra Smålands
Avfall och Miljö AB enligt bilaga 3,

d) bilaga 4 om resultatmål

e) samt fastställa att låneramen för år 2023 uppgår till 1 731 miljoner
kronor.

2. Redovisningen sker till kommunfullmäktige om kultur- och fritidsnämndens
arbete kring stärkt civilsamhälle för samhällsutmaningar.

3. Revisorernas driftbudget för år 2023 blir 869 000 kronor.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om budget för kommande år med plan 
för de nästföljande två åren.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-25, § 191, och presenterar ett 
beslutsförslag bestående av 22 punkter enligt förslag från C, M och KD. 
Med anledning av förändrad majoritet i kommunfullmäktige sedan valet i 
september 2022 har den nya majoriteten med Socialdemokraterna och 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(5) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Centerpartiet lämnat ett nytt budgetförslag som varit utsänt till ledamöterna i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 191

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 131

• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)

• Samhällsbyggnadsplan 2023-2024 med underliggande planer bilaga till
Budget 2023

• Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter kompletterad

• Bilaga 3. SSAM förslag till taxor och avgifter 2023

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av
Kommunal Älmhult

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S), Karl-Bertil Bertilsson (V), Nusreta Nilsson (C), Stefan 
Jönsson (S), Lars Ingvert (S), Tomas Harrysson (C), Yvonne Jonsson (C) och 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Centerpartiets 
budgetförslag. 
Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), Jakob Willborg (M) och Pontus 
Haglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Jeanette Schölin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
Michael Öberg (MP) yrkar att redovisningen sker till kommunfullmäktige om 
kultur- och fritidsnämndens arbete kring stärkt civilsamhälle för 
samhällsutmaningar. 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
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2022-12-12 Sidnummer, beslut 3(5) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarre (S) med fleras yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jeanette 
Schölins (SD) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Votering begärs. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag kan utses till motförslag mot 
huvudförslaget, Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande frågar om Sverigedemokraternas budget kan utses till motförslag 
mot huvudförslaget, Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag utsetts till motförslag. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige i huvudomröstningen 
beslutat i enlighet med Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael 
Öberg (MP) yrkande om att redovisningen sker till kommunfullmäktige om 
kultur- och fritidsnämndens arbete kring stärkt civilsamhälle för 
samhällsutmaningar och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
ordförandeskrivelsens om revisorernas budget och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S) 
yrkande och NEJ för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Pontus Haglund (M) NEJ 
Jakob Willborg (M) NEJ 
Dan Blixt (M) NEJ 
Anette Ljunggren (M) NEJ 
Sonja Emilsson (M) NEJ 
Marie Rosenquist (M) NEJ 
Morgan Svensson (M) NEJ 
Bengt Adolfsson (M) NEJ 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Eddie Smejer (M) NEJ 
Gusten Mårtensson (C) JA 
Thomas Harrysson (C) JA 
Nusreta Nilsson (C) JA 
Claes Lindahl (C) JA 
Yvonne Jonsson (C) JA 
Catarina Claesson (KD) NEJ 
Gun-Britt Cedergren (KD) NEJ 
Eva Ballovarre (S) JA 
Stefan Jönsson (S) JA 
Elin Nilsson (S) JA 
Lars Ingvert (S) JA 
Helen Bengtsson (S) JA 
Håkan Pettersson (S) JA 
Irene Svensson (S) JA 
Thomas Johansson (S) JA 
Kristina Spjut Sahlberg (S) JA 
Anders Borg (S) JA 
Birgitta Bengtsson (S) JA 
Elvis Husic (S) JA 
Monika Nilsson (S) JA 
Björn Dellenmark (S) JA 
Kent Ballovarre (S) JA 
Ulla-Britt Andreasson (V) JA 
Karl-Bertil Bertilsson (V) JA 
Michael Öberg (MP) JA 
Jeanette Schölin (SD) AVSTÅR 
Paul Gunnarsson (SD) AVSTÅR 
Gull-Britt Tranvik (SD) AVSTÅR 
Carl Gustaf Hansson (SD) AVSTÅR 
Claudia Swanson (SD) AVSTÅR 
Andreas Olofsson (SD) AVSTÅR 
Marie Olofsson (C) JA 
SAMMANSTÄLLT 24 11 6 

24 ledamöter röstade JA, elva ledamöter röstade NEJ och sex ledamöter avstod 
från att rösta. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 224 Interpellation ställd till tekniska nämndens
ordförande gällande byggnationen av Linnéskolan
från Stefan Jönsson (S)
Ärendenummer KS 2022/236 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Interpellationen anses besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Jönsson (S) lämnade 2022-11-11 in en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Roland Johansson (M) om byggnationen av Linnéskolan. I 
interpellationen anförs bland annat följande: 
• Håller tidsplanen för när skolan lovats vara klar?
• 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?
Kommunfullmäktige behandlade ärendet första gången 2022-11-28, § 177, och 
beslutade då att interpellationen får ställas och bordlade ärendet eftersom Roland 
Johansson (M) inte inkommit med interpellationssvar. 
Roland Johansson (M) lämnade 2022-12-07 in följande svar: 
” Svar på interpellation ställd från Stefan Jönsson angående byggnation etapp l 
Linneskolan i Älmhult. 
Jag håller med Stefan Jönsson om att detta byggprojekt är kantat av ett antal 
stora   misslyckande. Skall försöka göra en sammanfattning vad som hänt sedan 
februari 2018 till i dag december 2022. 
2018 
I februari månad 2018 konstaterade utbildningsnämnden att det fanns behov av 
ett nytt högstadium i Älmhults Kommun. 
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2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

2019 
I sammanträdesprotokoll dat. 2019-04-19 beslutade utbildningsnämnden att KS 
snarast skulle gå vidare till KF om detta och anslå pengar. 2019-06-24 beslutade 
KF att tekniska förvaltningen i uppdrag att starta projektet. Här skedde det första 
stora misstaget. KF kan aldrig ge en förvaltning ett uppdrag. 
2020 
Vid möte i KF 2020-10-26 gjorde KF rättelse och beslutade skicka det hela till 
tekniska nämnden. Samtidigt var det underförstått att platsen för byggnationen 
var på markytor nära Linneskolan.När vi i tekniska nämnden fick detta till oss, 
var vårt första intryck att nuvarande tomt var alldeles för liten till denna stora 
byggnation. Men beslut i KF är ju inte sånt man ändrar på utan vi satte igång 
med projektering och lämnade ut anbudsunderlag för en byggnation med fast 
pris utan index. 2021-05-21 var allt klart för att antaga entreprenör. 
2021 
När sedan bygglovet skulle lämnas in  i början av augusti 2021 började de 
verkligen stora problemen. Trafikverket ville inte godkänna en så pass stor skola 
nära järnvägen. Yttrande från Trafikverket kom 2021-10-25.  En månad senare 
2021-11-26 gjordes ett medfinansieringsavtal mellan Älmhults Kommun och 
Trafikverket. Detta avtal innebar att Trafikverket skulle göra en egen 
bullerutredning som skulle betalas av Älmhults Kommun. 
2022 
Den bullerutredning som Trafikverket skulle göra lovades att den skulle kunna 
vara klar i mars månad 2022.Sedan hände inget under våren. Först i    juli månad 
2022 blev ett avtal klart med Trafikverket. Sedan fick  vi bygglov 2022-09-19 
och senare även startbesked 2022-10-14. 
Men som alla säkert känner till så har det varit en mycket kraftig inflation i 
byggbranschen mellan maj 2021 och nu i november 2022. Därför måste vi för att 
komma igång med bygget detta året ge en ersättning för ökade materialpriser 
och en viss summa för hinder av entreprenaden.Totalt 42 miljoner 
Ärendet har nu behandlats i kommunstyrelsen 2022-11-29 där det framkommer 
svar på de frågor som finns från Stefan Jönsson. Anbudssumman var nära 187 
miljoner. Bygget planeras vara klart november månad 2024. Lösningen blir 
säkert paviljonger under denna tid. För framtiden vill jag föreslå att kommunen 
tar fram en byggprocess, plan från utredning, förslag/idéorganisationsmodelkl 
med projektledare, beslutsavstämning, utformning/ekonomi. Min slutbedömning 
är att skolan skulle aldrig byggs på denna plats, men nu måste vi ro det hela 
iland.” 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar daterad 2022-11-11

• Interpellation daterad 2022-12-07

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28, § 177

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 225 Enkla frågor 
 
För varje fråga har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas: 
Pontus Haglund (M) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Tomas 
Harrysson (C) om lärartäthet. Hur ska vi finansiera lärartätheten? 
Tomas Harrysson svarar att han är stolt över lärartätheten. 
_____ 
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