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Kommunfullmäktige  2022-03-28 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 18:30–20:30. 
 

Paragrafer 
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Utses att justera 
Anders Mårtensson (C) och Carl-Gustaf Hansson (SD) 
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Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Bo Mazetti-Nissen (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Anders Mårtensson (C) och Carl-Gustaf Hansson (SD) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-04-06 2022-04-28 

Anslagstid  
2022-04-07 – 2022-04-27  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen, plan 3, 
kommunhuset 

 Christoffer Mowide 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Börje Tranvik (-) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Eva Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Petra Karlsson (S) 
Anton Härder (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Dan Blixt (M) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Daniel Stenvall (M) 
Jakob Willborg (M) 
Tord Åkesson (M) 
Michael Öberg (MP) 
Ingegerd Lennartsson (L) 
Pontus Haglund (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Anders Mårtensson (C) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Predrag Jankovic (V) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Britta Croona (S) ers: Ann Johansson (S) 
Einar Holmqvist (S) ers: Kent Ballovarre (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Patricia Schooner (S) ers: Monica Haider (S) 
Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) 
Claes Lindahl (C) ers: Yvonne Jonsson (C) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 59 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 56 Val av justerare 

 

7 
§ 57 Fastställande av dagordning 

 

8 
§ 58 Kalendarium 

 

9 
§ 59 Information om Älmhults kommuns åtgärder 

kopplat till kriget i Ukraina 

2022/67 

10 

§ 60 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Ola Willhammar (C) 

2022/5 

11 - 12 

§ 61 Avsägelser från uppdragen som ledamot och 
ordförande i Elmen AB samt ledamot och 
ordförande i Älmhult terminalbolag AB 

2022/5 

13 

§ 62 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden efter Svetlana Volkova 
(SD) 

2022/40 

14 

§ 63 Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor 
för ElmNet AB efter Ingemar Almqvist (S) 

2022/39 

15 

§ 64 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Elmen 
AB 2022 

2022/75 

16 

§ 65 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
Elmen AB 

2022/75 

17 

§ 66 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
Älmhult terminalbolag AB 

2022/76 

18 

§ 67 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
Älmhult terminalbolag AB 

2022/76 

19 

§ 68 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 
2022/36 

20 - 21 
§ 69 Revidering av reglemente för gemensamma 

överförmyndarnämnden 

2022/28 

22 - 23 

§ 70 Taxa för slamtömning 2022 
2022/38 

24 - 25 
§ 71 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 

Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 

2021/227 

26 - 27 

§ 72 Svar på motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna - Michael 

2021/251 

28 - 30 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Öberg (MP) 
§ 73 Slutrapport för parlamentariska beredningen 

2021-2022 

2022/54 

31 - 33 

§ 74 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

2022/45 

34 - 35 

§ 75 Enkla frågor 
 

36 
§ 76 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Gusten Mårtensson (C) om hur det ryska 
angreppet på Ukraina påverkar Älmhults 
kommun 

2022/16 

37 - 40 

§ 77 Interpellation till kommunstyrelens ordförande 
Gusten Mårtensson (C) om behovet av 
ekonomiskt bistånd i Älmhults kommun 

2022/16 

41 - 43 

§ 78 Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - 
Eva Ballovarre (S) 

2022/55 

44 

§ 79 Motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael 
Öberg (MP) 

2022/68 

45 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Anders Mårtensson (C) och Carl-Gustaf Hansson (SD) att justera 

protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Information om Älmhult kommuns åtgärder 
kopplat till kriget i Ukraina 
Ärendenummer KS 2022/67 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kris- och beredskapsstrategen informerar om Älmhult kommuns åtgärder 
kopplat till kriget i Ukraina. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Ola Willhammar (-) 
Ärendenummer KS 2022/5 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Ola Willhammar (-) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 
2. Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ola Willhammar (-) har 2022-03-07 lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att entlediga Ola 
Willhammar (-) från uppdraget som ersättare och begära hemställan till 
länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-03-07  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Ola Willhammar (-) 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hemställa till 
länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
Kommunkansliet 
För kännedom 
Ola Willhammar (-) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Avsägelser från uppdragen som ledamot och 
ordförande i Elmen AB samt ledamot och 
ordförande i Älmhult terminalbolag AB 
Ärendenummer KS 2022/5 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Elizabeth Peltola (C) från uppdragen som ledamot och ordförande 

i Elmen AB och Älmhults terminalbolag AB från och med ordinarie 
bolagsstämma 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) har 2022-03-21 avsagt sig uppdragen om ledamot och 
ordförande i Elmen AB och i Älmhults terminalbolag AB. Kommunfullmäktige 
har att entlediga Elizabeth Peltola (C).  
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-03-21  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Elizabeth Peltola (C) 
från uppdragen som ledamot och ordförande i Elmen AB och Älmhults 
terminalbolag AB och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elizabeth Peltola (C) 
Elmen AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden efter Svetlana Volkova (SD) 
Ärendenummer KS 2022/40 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2022-01-31, § 14, Svetlana Volkova (SD) till 
ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har därmed att utse ny 
ersättare till utbildningsnämnden efter Svetlana Volkova (SD). 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 63 Fyllnadsval till uppdraget som 
lekmannarevisor för ElmNet AB efter Ingemar 
Almqvist (S) 
Ärendenummer KS 2022/39 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Tommy Lövquist (S) till uppdraget som lekmannarevisor för ElmNet 

AB efter Ingemar Almqvist (S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Almqvist (S) avsade sig 2022-02-28 uppdraget som lekmannarevisor 
för ElmNet AB. Kommunfullmäktige har att välja ny lekmannarevisor. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sammanträdet 2022-02-28 men 
beslutet fanns inte med i protokollet och därför tas beslutet om.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till uppdraget som 
lekmannarevisor för ElmNet AB efter Ingemar Almqvist (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Tommy Lövquist (S) till 
uppdraget som lekmannarevisor för ElmNet AB efter Ingemar Almqvist (S). 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tommy Lövquist (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
Elmen AB 2022 
Ärendenummer KS 2022/75 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som ledamot i Elmen AB till och 

med bolagsstämman 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
ledamot i Elmen AB 2022-03-28, § 61. Kommunfullmäktige har nu att välja ny 
ledamot. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ledamot i Elmen AB till och med bolagsstämman 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Elmen AB 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
Elmen AB 
Ärendenummer KS 2022/75 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till ordförande i Elmen AB till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
ordförande i Elmen AB 2022-03-28, § 61. Kommunfullmäktige har nu att välja 
ny ordförande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ordförande i Elmen AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Elmen AB 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
Älmhult terminalbolag AB 
Ärendenummer KS 2022/76 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som ledamot i Älmhults 

terminalbolag AB till och med den ordinarie bolagsstämman 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som i 
Älmhults terminalbolag AB 2022-03-28, § 61. Kommunfullmäktige har nu att 
välja ny ledamot.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ledamot i Älmhults terminalbolag AB till och med den ordinarie bolagsstämman 
2023.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Elmen AB 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
Älmhult terminalbolag AB 
Ärendenummer KS 2022/76 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till ordförande i Älmhults terminalbolag AB till 

och med den ordinarie bolagsstämman 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
ordförande i Älmhults terminalbolag AB 2022-03-28, § 61. Kommunfullmäktige 
har nu att välja ny ledamot.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ordförande i Älmhults terminalbolag AB till och med den ordinarie 
bolagsstämman 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Elmen AB 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 68 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/36 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner årsanalys 2021 för kommunfullmäktige, daterad 2022-02-22. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige. 
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt 
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader 
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både 
2020 och 2021. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 50, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna framlagd årsanalys 2021 daterad 2022-02-22. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 50 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige daterad 2022-02-22 
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 69 Revidering av reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Fastställer Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden, beslutat 

av Ljungby kommuns kommunfullmäktige 2021-12-20, § 189. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen, 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till 
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till, 
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se 
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden - ändringar”.  
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att 
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.  
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och 
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 52, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommuns kommunfullmäktige 
2021-12-20, § 189. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 52 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 25 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 

• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189 

• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby 
KF 2021-12-20, § 189  

 

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 
Kommunstyrelsen 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
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§ 70 Taxa för slamtömning 2022 
Ärendenummer KS 2022/38 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till reviderad slamtaxa, 

som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults kommun. Taxan ska 
gälla från 2022-04-01. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6, 
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att 
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults 
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01. 
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till 
nya taxor har tagits fram utifrån detta.   
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 53, och föreslår 
kommunfullmäktige att anta Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till 
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults 
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 53 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 26 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6  

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för 
Älmhults kommun 2022 
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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 åtgärd 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 71 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/227 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Avslå motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att 
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart. 
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del 
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka. 
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan 
fatta beslut om att begränsa hastigheten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 57, och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 57 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 32 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i 
Älmhults tätort 0765 2018:72 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197 

• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens 
infart  – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Svar på motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2021/251 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Avslå motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2021-12-10 in en motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna. I motionen föreslår Michael följande:  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 58, och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 58 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 33 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 
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• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215 

• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael 
Öberg (MP) 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till motionen. 
Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) yrkar avslag till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till motionen och NEJ 
för bifall till motionen. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 1 

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Marie Rosenquist (M) 1 
  

Jacob Willborg (M) 1 
  

Tord Åkesson (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Elizabeth Peltola (C) 1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Claes Lindahl (C) 1 
  

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusereta Kurtanvic Nilsson (C) 1 
  

29



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anders Mårtensson (C) 1 
  

John-Arne Sandström (C) 1 
  

Ingegerd Lennartsson (L) 1 
  

Karl-Henrik Wallerstein (KD) 1 
  

Gun-Britt Cedergren (KD) 1 
  

Eva Ballovarre (S) 1 
  

Patricia Schooner (S) 1 
  

Stefan Jönsson (S) 1 
  

Lars Ingvert (S) 1 
  

Helen Bengtsson (S) 1 
  

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 1 
  

Petra Karlsson (S) 1 
  

Einar Holmqvist (S) 1 
  

Birgitta Bengtsson (S) 1 
  

Anton Härder (S) 1 
  

Britta Croona (S) 1 
  

Håkan Pettersson (S) 1 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) 1 
  

Predrag Jankovic (V) 
  

1 
Michael Öberg (MP) 

 
1 

 

Börje Tranvik (-) 
 

1 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

1 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

1 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 33 4 1 
33 ledamöter röstade JA, fyra ledamöter röstade NEJ och en ledamot avstod från 
att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Slutrapport för parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2022/54 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner slutrapporten för parlamentariska beredningen 2021–2022. 
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande 

mandatperiod.  
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.  
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.  

6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01. 
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin 

rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, 
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala 
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör 
hållas i undantagsfall.  

8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås 
i övrigt behållas oförändrade.  

9. Beslutet gäller från och med nästkommande mandatperiod. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171, en parlamentarisk beredning 
för översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–
2026). Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skulle beredningen lämna förslag 
inom givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 
2022.  
Beredningen har sammanträtt 11 gånger under perioden 2021-02-11–2022-03-02. I 
slutrapporten finns beredningens förslag inom givna uppdragsområden. 
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En slutrapport från parlamentariska beredningen har tagits fram med olika förslag 
till beslut inom givna uppdragsområden.  
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse presenteras beredningens 
förslag som beslutspunkter. Flera uppdragsområden föreslås av parlamentariska 
beredningen behållas oförändrade. 
Uppdragsområdet som gäller översyn av arvodesregler och förmåner för 
förtroendevalda behandlas som ett separat ärende. 
Parlamentariska beredningen behandlade ärendet 2022-03-02, § 6, och beslutade 
följande:  

 Parlamentariska beredningen godkänner slutrapport daterad 2022-02-01 
med nedan ändringar: 

• Punkterna ”digitala sammanträden” och ”reglementen och 
arbetsordningar” slås samman och bolagen läggs till i beslutet om 
digitala sammanträden. 

• Bilagan arvodesräkning tas bort, bilagan organisationsschema för 
kultur- och fritidsnämnd läggs till. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-15, § 59, och föreslår 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för parlamentariska 

beredningen 2021–2022. 
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande 

mandatperiod.  
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.  
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.  
6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01. 
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin 

rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, 
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala 
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör 
hållas i undantagsfall.  

8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås 
i övrigt behållas oförändrade. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 59 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 

• Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–2022 

• Parlamentariska beredningens beslut 2022-03-02, § 6 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Marie Olofsson (C) yrkar att samtliga förslag gäller från och med kommande 
mandatperiod. 
Beslutsgång 
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 Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
För kännedom 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 74 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/45 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn 
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen 
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
Beredningen informerar kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 65 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 

• Utkast till riktlinjer om ekonomisk ersättning till förtroendevalda daterad 
2021-11-18 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att ärendet bordläggs till maj månads sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
För kännedom 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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§ 75 Enkla frågor 
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att de får ställas: 

Eva Ballovarre (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) 
om cykelvägen mellan Älmhult och Diö. Hur går dialogen med Trafikverket om 
cykelväg på bron? 
Gusten Mårtensson (C) svarar att de avstängning som Trafikverket aviserat nu 
handlar om mer akuta åtgärder av vägen. 
 
Michael Öberg (MP) frågar miljö- och byggnämndens ordförande Claes Lindahl 
(C) om handläggningstiden för vindkraft i kommunen. Vad tycker du om 
handläggningstiden för vindkraft på 10 år? 
Claes Lindahl (C) svarar att en handläggningstid på 10 år är alldeles för lång. 
_____ 
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§ 76 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Gusten Mårtensson (C) om hur det 
ryska angreppet på Ukraina påverkar Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/16 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-09 in en interpellation om hur det ryska 
angreppet på Ukraina påverkar Älmhults kommun. I interpellationen ställer 
Michael följande frågor:  
Hur väl förberedd är Älmhults kommun för att ta emot flyktingar och familjer 
från Ukraina? 

• Vilka insatser planerar Älmhults kommun? 
• Hur ser samarbetet ut med andra relevanta aktörer, som näringsliv, 

bostadsbolag, region, andra kommuner, religiösa samfund, civilsamhället 
och enskilda? 

• Då det är många kvinnor och barn som tvingas på flykt undrar jag hur 
förutsättningarna ser ut för ett bra mottagande, så att barnen får 
möjligheten att vara barn? 

• Kommer Älmhults kommun på något sätt att stötta utsatta människor 
från Ukraina genom att exempelvis bidra till insamlingar i samverkan 
med olika hjälporganisationer? 

• Undrar till sist om den kommunala beredskapen för en robust 
organisation i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge. Däribland hur statusen är 
på våra skyddsrum i kommunen? 

Gusten Mårtensson (C) har lämnat följande svar:  
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”Först vill jag med kraft fördöma Putins fruktansvärda invasion av Ukraina och 
följderna av det krig som nu pågår, däribland bombningar av civila 
bostadsområden som genast måste upphöra. 
Älmhults kommun har sedan någon månad tillbaka omvärldsbevakat och följt 
den oroande utvecklingen i Ukraina med omnejd för att kunna stå så väl 
förberedda som möjligt. Utifrån den information vi har planerar vi för att hantera 
olika scenarion och olika följder av kriget. 
Hur väl förberedd är Älmhults kommun för att ta emot flyktingar och 
familjer från Ukraina? Vilka insatser planerar Älmhults kommun? 
Älmhults kommun har en beredskap för att hantera flyktingmottagning. Ett 
exempel på genomförda åtgärder hittills: -Vi har tilldelat en samordnare 
avseende asyl-/flyktingfrågor på socialförvaltningen. 
-Genomfört samverkansmöten med civilsamhället och frivilligorganisationer och 
hjälpnätverk. 
-Utbildningsförvaltningen förbereder för att erbjuda utbildning till de som ska ha 
det. Bl.a. har förvaltningen inventerat lokaler och lärare med språkkompetens 
inom organisationen. 
-Vi bevakar boendesituationen och trycker på ansvarig myndighet 
Migrationsverket att agera snabbare och tydligare. Älmhultsbostäders 
tillgängliga bestånd är anmält till Migrationsverket. 
-Vi har iordningställt akutboende i Häradsbäcks skola för Migrationsverket att 
hyra. I samverkan med olika avdelningar på kommunen och bl.a. möblering med 
hjälp av Ikea kommer vi där vara redo att ta emot ca 16 personer. 
-Vi har haft helgberedskap för att hantera eventuella flyktingar som kommer hit 
under helger. Alla som kommer ska kunna få tak över huvudet. 
Hur ser samarbetet ut med andra relevanta aktörer, som näringsliv, 
bostadsbolag, region, andra kommuner, religiösa samfund, civilsamhället 
och enskilda? 
Samverkan med andra är viktigt i detta läge. Vi har sen första veckan av kriget 
haft aktiv dialog med civilsamhällets organisationer och frivilliga krafter. Vi 
bevakar frågorna om vaccinationer och vårdbehov med regionen, åtgärder är på 
gång. Vi har också haft dialog med fler fastighetsägare om hur man kan 
tillgängliggöra sitt bestånd för flyktingar på olika sätt. Dialogen med 
Älmhultsbostäder är bra och aktiv. På tjänstemannanivå sker det samverkan på 
olika sätt i olika etablerade nätverk både regionalt och nationellt. Vi träffar också 
regelbundet länsstyrelsen och kommunledningarna i länet. 
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Då det är många kvinnor och barn som tvingas på flykt undrar jag hur 
förutsättningarna ser ut för ett bra mottagande, så att barnen får 
möjligheten att vara barn? 
Enligt svar om åtgärder ovan. En viktig del är dessutom att erbjuda barn 
utbildning och skolgång. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att 
förbereda för utbildning enligt gällande regelverk för de som får asyl och bor i 
kommunen. Centrala Barn- och Elevhälsan är redan inkopplade i arbetet för att 
försöka möta de behov som kan finnas bland eleverna. 
Kommer Älmhults kommun på något sätt att stötta utsatta människor från 
Ukraina genom att exempelvis bidra till insamlingar i samverkan med olika 
hjälporganisationer? 
Vi bidrar på olika sätt, främst genom att informera och att förmedla kontakter 
som kan göra skillnad. Ett gott exempel var där vi från kommunens sida 
förmedlade kontakt mellan hjälpnätverket ”Sweden stands with Ukraine” och 
Elme Spreader som tillhandahållit en lokal för hjälpinsatserna i Älmhult. Ett 
varmt tack till båda dessa aktörer för deras insatser hittills. 
Undrar till sist om den kommunala beredskapen för en robust organisation 
i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge. Däribland hur statusen är på våra 
skyddsrum i kommunen? 
Under 2021 tog vi politiskt bl.a. beslut om policy för trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Som en följd av detta har 
vi också redan under 2021 beslutat att krigsplacera personal i vår verksamhet 
vilket vi arbetar med. Vi fokuserar nu på att fortsätta implementera beslutad 
policy i alla delar så snabbt som möjligt men detta kommer att ta tid. Vi kommer 
att informera och utbilda vår personal ytterligare under 2022. Detta är en viktig 
fråga för hela vår organisation som vi kommer att behöva jobba med över ett 
antal år. 
Tillgången på skyddsrum i kommunen bedöms rimlig. Statusen på 
skyddsrummen varierar troligen. Jag vill dock betona att det finns ett antal frågor 
om personlig säkerhet och uthållighet i händelse av kris som var och en redan nu 
kan åtgärda för att öka sin motståndskraft i olika lägen. Till exempel genom att 
ha en välfylld ”krislåda” hemma och tillgång till vatten, mat och kommunikation 
som fungerar utan ström. Man kan också läsa mer om förberedelser och 
personlig säkerhet och ansvar på www.krisinformation.se.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellation daterad 2022-03-09 

• Interpellationssvar daterat 2022-03-23  
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Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om interpellationen kan anses besvarad och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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§ 77 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Gusten Mårtensson (C) om behovet av 
ekonomiskt bistånd i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/16 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-10 in en interpellation om behovet av 
ekonomiskt bistånd i Älmhults kommun. I interpellationen ställer Eva följande 
frågor:  

• Tycker du att Socialnämnden och Utbildningsnämnden genomfört det 
uppdrag som fullmäktige gett dem i frågan   

• Vad avser du göra för att öka antalet personer som är självförsörjande i 
Älmhults kommun?  

• Vilket ansvar kommer kommunstyrelsen ta i frågan?  
• Hur ser du på att tillsätta en nämndsövergripande politisk styrgrupp med 

syfte att hitta långsiktiga lösningar på det ökande behovet av ekonomiskt 
bistånd? 

Gusten Mårtensson (C) har lämnat följande svar:  
”Tycker du att Socialnämnden och Utbildningsnämnden genomfört det 
uppdrag som fullmäktige gett dem i frågan 
Ja. Utifrån givna ramar och ansvar har nämnderna genomfört uppdraget via 
löpande åtgärder under året. Självklart önskar vi allihop att resultatet vore att alla 
människor i kommunen var självförsörjande. 
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Vad avser du göra för att öka antalet personer som är självförsörjande i 
Älmhults kommun? 
Jag påverkar aktivt staten och Arbetsförmedlingen att ta sitt ansvar att förmedla 
arbete till de som saknar för att få fler i egen försörjning. Just nu dumpas 
ansvaret över på kommunerna. 
En viktig del i min roll som kommunstyrelsens ordförande är att vara lyhörd mot 
näringslivets behov av arbetskraft för att sedan använda den informationen när vi 
planerar utbildningar och ska matcha kompetens med behov. Detta sker löpande. 
Jag följer också arbetet i framför allt socialnämnden och på 
arbetsmarknadsenheten (AME) för att se till att de genomförs åtgärder för att fler 
kommer i egen försörjning (detta hade dock inte behövts i lika stor utsträckning 
om staten tagit sitt ansvar). Det görs många bra saker på AME. Vi diskuterar 
ofta dessa frågor politiskt i den styrande majoriteten. 
Politiskt tillförde vi mer pengar till socialnämnden redan under hösten 2021 just 
för att få fler i arbete. 
Jag har bett om mer information kring samarbetsprojektet Sesam (Socialt 
Entreprenörskap tillsammans) som har som mål att kartlägga och hitta arbetssätt 
som kan förenkla för och främja socialt företagande. På längre sikt är fokus att 
fler sociala företag ska starta och att fler människor ska komma i sysselsättning. 
Det tror jag kan vara ett område där kommunstyrelsen kan ha en mer drivande 
roll framöver i arbetet med att underlätta för sociala företag att starta i 
kommunen. 
Vilket ansvar kommer kommunstyrelsen ta i frågan? 
De som uppbär försörjningsstöd är en heterogen grupp som kräver olika former 
av stöd för att bli självförsörjande. Några kanske behöver stöd att ta sig ur ett 
missbruk, några kanske behöver kompletterande utbildning, andra har kanske 
nyligen förlorat jobbet och behöver hjälp att hitta ett nytt. 
En stor del för att få människor i självförsörjning handlar alltså om olika 
arbetsförmedlande åtgärder och hjälpa de som vill ha ett jobb att hitta ett och att 
rusta de som söker jobb så att de kan anställas. Precis som jag tidigare nämnt är 
det statens myndighet Arbetsförmedlingen som har ansvar för arbetsförmedling i 
Sverige, det är viktigt att förtydliga. Jag påpekar detta varje gång jag får 
chansen, det är alltså i grunden inget kommunalt ansvar. Vi driver på de politiker 
på nationell nivå som har ansvar för frågorna vid varje tillfälle som ges för att få 
till ett större ansvarstagande från regeringen och de statliga myndigheter som 
äger frågan. 
Detta är ännu ett statligt ansvar som läggs på kommunerna med stora 
ekonomiska förluster och stort lidande för den enskilda människan som följd. 
Det är många som hamnar i kläm och inte får tillräckligt snabb hjälp vilket syns i 
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många kommuner runt om i landet. Det är ett dåligt sätt att arbeta av staten och 
staten måste ta större ansvar och ha högre närvaro på Arbetsförmedlingen lokalt 
för att snabbare hjälpa de som har rätt till det, särskilt i mindre kommuner. Det 
vore mycket önskvärt att också regeringen tog större politiskt ansvar i frågan. 
Klart är att kommunen, bl.a. via kommunstyrelsen, redan tar ett stort ansvar trots 
att det då i stor utsträckning är ett statligt ansvar att förmedla arbete till dom som 
behöver. Vi kommer att se till att det fortsatt samarbetas mellan olika enheter 
som behöver hjälpas åt för att få fler i arbete, exempelvis AME, 
vuxenutbildning, Samhall och olika privata arbetsgivare. Ett exempel på 
situation där kommunstyrelsen kan påverka konkret är i planeringsarbetet. Det 
utreds just nu var vuxenutbildningen ska vara fysiskt belägen i framtiden, vi 
tittar där på om man kan samlokalisera vuxenutbildning och AME efter förslag 
från förvaltningen. 
Hur ser du på att tillsätta en nämndsövergripande politisk styrgrupp med 
syfte att hitta långsiktiga lösningar på det ökade behovet av ekonomiskt 
bistånd? 
Jag konstaterar att det redan idag finns ett antal samverkansforum mellan 
nämnderna och förvaltningarna. Både där politiker från olika nämnder träffas 
och där medarbetare från olika förvaltningar träffas. Dessutom sker det 
regelbundet inom varje parti där förtroendevalda med olika uppdrag träffas och 
diskuterar olika lösningar, samt också träffar mellan partier. Jag tror inte att fler 
grupper med fler möten är rätt väg att gå, det är bättre att låta ansvariga nämnder 
och förvaltningar arbeta strukturerat i lugn och ro. 
Förslag på fler långsiktiga lösningar för minskat behov av ekonomiskt bistånd 
tas gärna emot. Frågan är viktig och det är därför ett av våra 
kommunövergripande mål är att få fler i självförsörjning.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellation daterad 2022-03-10 

• Interpellationssvar daterad 2022-03-24 

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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§ 78 Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - 
Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/55 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslår Eva följande:  

• Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld  
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-03-08  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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§ 79 Motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2022/68 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-17 in en motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken från staten. I motionen föreslår Michael följande: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan till den 
svenska Regeringen om att Älmhults kommun får ett ökat 
arbetsmarknadsansvar. 

• Att Älmhults kommun kan bli försökskommun och ta över 
Arbetsförmedlingens uppgifter. 

• Att säkerställa tillgången på externa kompetenta aktörer som i dag har 
avtal med Arbetsförmedlingen så de finns tillgängliga på plats lokalt. 

 

Beslutsunderlag 
• Motionen daterad 2022-03-17  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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