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Kommunfullmäktige 2022-02-28
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30–20:30.
Paragrafer
31-55
Utses att justera
Tomas Simonsson (M) och Börje Tranvik (-)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-03-07.
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Bo Mazetti-Nissen (M)

Justerande

____________________________________
Tomas Simonsson (M) och Börje Tranvik (-)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-28

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-03-08

2022-03-31

Anslagstid

2022-03-09 – 2022-03-30
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Kommunkansliet, Älmhults kommunhus

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande
Marie Olofsson (C)
Helen Bengtsson (S)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Eva Ballovarre (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Ann Johansson (S)
Stefan Jönsson (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)
Michael Öberg (MP)
Ingegerd Lennartsson (L)
Thomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (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)
Tjänstgörande ersättare
Britta Croona (S) ers: Monica Haider (S)
Silvia Lobos (S) ers: Lars Ingvert (S)
Patricia Schooner (S) ers: Petra Karlsson (S)
Elof Danielsson (M) ers: Tord Åkesson (M)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Pontus Haglund (-)

Ej tjänstgörande ersättare
Claes Lindahl (C), § 53- 55

Tjänstemän
Amanda Olsson, sekreterare
Jenny Smedberg, socialchef, § 31-35
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 31-35
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 31-35

Övriga deltagande
Staffan Käll, kommunpolis, § 31-35

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Upprop
§ 31

Val av justerare

7

§ 32

Fastställande av dagordning

8

§ 33

Kalendarium

9

§ 34

Information från socialnämndens verksamheter

10

§ 35

Information från kommunpolisen om trygghet

11

§ 36

Information om Covid-19

12

§ 37

Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor
och revisorssuppleant från Ingemar Almqvist
(S)

2022/39

§ 38

Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor
för Elmen AB efter Ingemar Almqvist (S)

2022/39

15

§ 39

Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor
för Älmhults Terminal AB efter Ingemar
Almqvist (S)

2022/39

16

§ 40

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

2022/39

17

§ 41

Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB efter
Ingemar Almqvist (S)

2022/39

18

§ 42

Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhults
Näringsfastigheter AB efter Ingemar Almqvist
(S)

2022/39

19

§ 43

Fyllnadsval av ersättare till uppdraget som
lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall &
Miljö AB efter Ingemar Almqvist (S)

2022/39

20

§ 44

Förslag till uppdraget som revisor för VoB
Kronoberg efter Ingemar Almqvist (S)

2022/39

21

§ 45

Fyllnadsval till uppdraget som revisor att
granska Älmhults kommuns fristående
kommunala stiftelser (donationsfonder) efter
Ingemar Almqvist (S)

2022/39

22

13 - 14

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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§ 46

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

2022/40

23

§ 47

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Anette Ljunggren (M)

2021/258

24

§ 48

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS kvartal tre 2021

2021/92

25 - 26

§ 49

Omfördelning av investeringsmedel för
återställningsarbete av täkter i Slätthult

2021/243

27 - 28

§ 50

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2021/257

29 - 30

§ 51

Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning

2021/246

31 - 32

§ 52

Svar på motion om förbättrade beslutsunderlag
och tydlighet - Michael Öberg (MP)

2021/193

33 - 34

§ 53

Enkla frågor

35 - 36

§ 54

Interpellation ställd till socialnämndens
ordförande Marie Rosenquist (M) om
färdtjänstupphandlingen

2022/16

§ 55

Motion om strategiskt arbete mot
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S)

2022/47

37 - 39

40

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 31 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tomas Simonsson (M) och Börje Tranvik (-) att justera protokollet
jämte ordföranden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 32 Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Lägga till ärenden om Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor och
revisorssuppleant från Ingemar Almqvist (S) och Motion om strategiskt
arbete mot arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S). I övrigt godkänns
dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 33 Kalendarium
Information
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

9
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 34 Information från socialnämndens
verksamheter
Information
Marie Rosenquist (M), socialnämndens ordförande, och socialchefen informerar
om socialnämndens verksamheter och det systematiska kvalitetsarbetet inom
nämndens område.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 35 Information från kommunpolisen om trygghet
Information
Kommunpolis och kris- & beredskapsstrateg informerar om trygghet och
brottsutsatthet i Älmhults kommun.
Kommunen och polisen har tillsammans genomfört en trygghetsmätning för år
2021. Mätningen hade hög svarsfrekvens och visade att 79 % av tillfrågade inte
varit utsatta för brott överhuvudtaget. Älmhult är en kommun där brottsligheten
är generellt låg. Trygghetsmätningen påvisade dock ökad upplevd otrygghet och
ökad oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna. Oro för inbrott i
förråd är ett problemområde för hela kommunen.
Polisens råd till personer som är oroliga för stölder är att öka sitt skalskydd och
inte lämna inte saker framme under natten. Det finns alltid motiverade
gärningsmän men om det inte finns något brottstillfälle så finns inget brott.
Till medborgarlöftet för 2022 kommer fokusområdena att vara samverkan,
synlighet och trygghet. Polisen och kommunen kommer gemensamt och i
samverkan arbeta för ett tryggt och säkert Älmhult for alla.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 36 Information om Covid-19
Information
Kris- och beredskapsstrateg och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.
Antal blodgivare med antikroppar har ökat markant och är nu över 50 %. Det är
fortfarande finns inlagda på sjukhus men antalet har minskat och detta syns
tydligast på intensivvårdsavdelningarna.
Andelen kronobergare som fått första dosen är 85 %, som fått andra dosen är 83
% och andelen kronobergare som fått tredje dosen är 57 %. Från och med
denna vecka har alla brukare på kommunens särskilda boenden även erbjudits en
fjärde dos. Vaccinationsviljan har märkbart minskat och som svar på detta
kommer regionen arbeta med drop-in tider och möjlighet till vaccinering på
skolor under vecka 11.
Pandemin är inte över ännu. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg och
sjukhusverksamheten är den fortfarande kvar. Restriktioner kvarstår och
skyddsutrustning används fortfarande. De anställda testas fortfarande för smitta
vid minsta symptom för att skydda vårdmottagarna. Under januari och februari
sågs en ökad personalfrånvaron inom socialförvaltningens verksamhet på grund
av omikron-varianten men det har nu gått tillbaka från betydande till måttligt.
Ordförande framför ett tack till personalen som jobbat och fortsätter jobba under
dessa förhållanden inom omsorg, skola och all kommunal verksamhet.
Håll i – håll ut!
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 37 Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor
och revisorssuppleant från Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Ingemar Almqvist (S) från uppdrag som:
1. lekmannarevisorer för Elmen AB
2. lekmannarevisorer för Älmhults Terminal AB
3. lekmannarevisorer för ElmNet AB
4. ersättare till lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall och Miljö AB
5. suppleant till lekmannarevisorer för Älmhultsbostäder AB
6. suppleant till lekmannarevisorer för Älmhults Näringsfastigheter AB
7. revisor för Älmhults kommuns fristående kommunala stiftelser

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Almqvist (S) lämnade 2022-02-28 in en avsägelse från uppdrag som
lekmannarevisor/revisorssuppleant för Elmen AB, Älmhults Terminal AB,
ElmNet AB, Älmhultsbostäder AB, Älmhults Näringsfastigheter AB, Södra
Smålands Avfall och Miljö AB, VoB Kronoberg och Älmhults Kommuns
kommunala stiftelser.
Revisor till VoB Kronoberg väljs av kommunfullmäktige i Växjö kommun.
Kommunfullmäktige har att entlediga Ingemar Almqvist (S) från uppdrag.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2022-02-28

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-02-28

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Ingemar Almqvist (S)
från uppdrag som lekmannarevisorer för Elmen AB, lekmannarevisorer för
Älmhults Terminal AB, lekmannarevisorer för ElmNet AB, ersättare till
lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall och Miljö AB, suppleant till
lekmannarevisorer för Älmhultsbostäder AB, suppleant till lekmannarevisorer
för Älmhults Näringsfastigheter AB och revisor för Älmhults kommuns
fristående kommunala stiftelser och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Ingemar Almqvist (S)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till uppdraget som lekmannarevisor för Elmen AB
efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som lekmannarevisor för Elmen AB. Kommunfullmäktige har att
välja ny lekmannarevisor för Elmen AB.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till uppdraget som
lekmannarevisor för Elmen AB efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
Elmen AB
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhults
Terminal AB efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som lekmannarevisor för Älmhults Terminal AB. Kommunfullmäktige
har att välja ny lekmannarevisor för Älmhults Terminal AB.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhults Terminal AB efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
Älmhults Terminal AB
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 45 Fyllnadsval till uppdraget som revisor att
granska Älmhults kommuns fristående kommunala
stiftelser efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till uppdraget som revisor att granska Älmhults
kommuns fristående kommunala stiftelser (donationsfonder) efter Ingemar
Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som revisor att granska Älmhults kommuns fristående kommunala
stiftelser. Kommunfullmäktige har att välja ny revisor att granska Älmhults
kommuns fristående kommunala stiftelser (donationsfonder).

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till uppdraget som
lekmannarevisor för Elmen AB efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 41 Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB efter
Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget lekmannarevisor för
Älmhultsbostäder AB efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) som
suppleant till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB.
Kommunfullmäktige har att välja ny suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget
som lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
Älmhultsbostäder AB
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 42 Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhults Näringsfastigheter
AB efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget som lekmannarevisor
för Älmhults Näringsfastigheter AB efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) som
suppleant till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhults Näringsfastigheter
AB. Kommunfullmäktige har att välja ny suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Älmhults Näringsfastigheter AB.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget
som lekmannarevisor för Älmhults Näringsfastigheter AB efter Ingemar
Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
Älmhults Näringsfastigheter AB
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 43 Fyllnadsval av ersättare till uppdraget som
lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall & Miljö
AB efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget som lekmannarevisor
för Södra Smålands Avfall & Miljö AB efter Ingemar Almqvist (S)

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) som
suppleant till uppdraget som lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall &
Miljö AB. Kommunfullmäktige har att välja ny suppleant till uppdraget som
lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall & Miljö AB.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till suppleant till uppdraget
som lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall & Miljö AB efter Ingemar
Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
Älmhults Terminal AB
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 44 Förslag till uppdraget som revisor för VoB
Kronoberg efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Föreslå att Tommy Lövquist (S), Storkstigen 4, 343 35 Älmhult, utses till
revisor att granska VoB Kronobergs verksamhet efter Ingemar Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Almqvist (S) lämnade 2022-02-28 in en avsägelse från uppdrag som
lekmannarevisor för VoB Kronoberg. Kommunfullmäktige i Växjö kommun
utser enligt förbundsordningen revisorer att granska förbundets verksamhet.
Fullmäktige har att föreslå ny revisor för VoB Kronoberg.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) som förslag till uppdraget
som revisor för VoB Kronoberg efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Tommy Lövquist (S)
Växjö kommun
Kommunalförbundet VoB Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 45 Fyllnadsval till uppdraget som revisor att
granska Älmhults kommuns fristående kommunala
stiftelser efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Tommy Lövquist (S) till uppdraget som revisor att granska Älmhults
kommuns fristående kommunala stiftelser (donationsfonder) efter Ingemar
Almqvist (S).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-02-28, § 37, Ingemar Almqvist (S) från
uppdraget som revisor att granska Älmhults kommuns fristående kommunala
stiftelser. Kommunfullmäktige har att välja ny revisor att granska Älmhults
kommuns fristående kommunala stiftelser (donationsfonder).

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) nominerar Tommy Lövquist (S) till uppdraget som
lekmannarevisor för Elmen AB efter Ingemar Almqvist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tommy Lövquist (S)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägga ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2022-01-31, § 114, Svetlana Volkova (SD) till
ledamot i utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). Svetlana Volkova (SD) är
därmed inte längre valbar som ersättare i utbildningsnämnden och
kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gull-Britt
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 47 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Anette Ljunggren (M)
Ärendenummer KS 2021/258

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Bengt Adolfsson (M) till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter
Anette Ljunggren (M)

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 179, Anette Ljunggren (M) till
ledamot i socialnämnden efter Lina Yosefi (L). Anette Ljunggren (M) är därmed
inte längre valbar som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige
behandlade ärendet 2022-01-31, § 11, och beslutade att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Sonja Emilsson (M) nominerar Bengt Adolfsson (M) till uppdraget som ledamot
i valnämnden efter Anette Ljunggren (M).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Sonja
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Bengt Adolfsson (M)
Socialnämnden
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 48 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal tre 2021
Ärendenummer KS 2021/92

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda
gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021 och noterar denna
till protokollet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande
uppgifter till kommunfullmäktige:
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3
2021 (1 juli – 30 september).
För kvartal 3 år 2021 redovisas 21 ej verkställda beslut.
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i oktober 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-11-17, § 132 att lämna sammanställning av ej
verkställda beslut för kvartal 3 2021 (1 juli – 30 september) till revisorer och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-21, § 29, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021 noteras till protokollet.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 29
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 132
• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2021

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
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 49 Omfördelning investeringsmedel för
återställningsarbete av täkter i Slätthult
Ärendenummer KS 2021/243

Kommunfullmäktiges beslut
 Omfördela 730 000 kronor från Projekt 10462 (Östra Esplanaden träd och
belysning) till Projekt Återställning av täkter Slätthult. Återställningen
genomförs under 2021–2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har inkommit med krav om att det försenade återställningsarbetet i
Slätthults sandtäkt respektive grustäkt slutförs senast under år 2021. Tekniska
förvaltningen har utrett frågan kring efterbehandlingsplanen samt inhämtat
nödvändiga uppgifter för att upphandla arbetet.
Återställningen kan finansieras som investering. Då dialogen runt återställningen
har dragit ut på tiden och oklarhet om vilken återställningsnivå som slutligen
kommer att kravställts har inga medel avsatts för detta projekt i årets
investeringsbudget. Vidare ryms inte återställningen inom befintlig driftbudget
för 2021.
För att kunna utföra återställningen enligt länsstyrelsens beslut föreslår tekniska
förvaltningen att omdisponering av investeringsmedel sker i stället för äskande
av nya medel. Förvaltningens förslag är att omdisponera 730 000 kr från projekt
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult.
Tekniska nämnden beslutade 2021-11-09, § 117, förslå kommunfullmäktige att
omfördela 730 000 kr från Projekt 10462 (Östra Esplanaden träd och belysning)
till Projekt Återställning av täkter Slätthult och att återställningen genomförs
under 2021–2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-21, § 30, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att omfördela 730 000 kr från Projekt 10462 (Östra
Esplanaden träd och belysning) till Projekt Återställning av täkter Slätthult och
att återställningen genomförs under 2021–2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 30
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 7
• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 117
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08

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
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 50 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Ärendenummer KS 2021/257

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta ”Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln” daterad 202109-08 med följande ändringar i bilaga 1 respektive § 4 andra stycket:
Ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna ska
gälla.
Tekniska förvaltningen äger dock rätt att tilldela plats i annan ordning

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I dagsläget söks polistillstånd för torghandel. När andra arrangemang ska
bedrivas på Stortorget behöver tillståndet tillfälligt upphävas.
Polismyndighetens förslag till enklare hantering är lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln. Om Älmhults kommun antar lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln behöver polistillstånd inte sökas.
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln för att få en enklare hantering av dessa ärenden.
Tekniska nämnden beslutar 2021-10-05, § 102, att förslå kommunfullmäktige att
anta lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med ändringen att ytan för
lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna ska gälla.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-21, § 31, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med
ändringen att ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala
ordningsföreskrifterna ska gälla.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 31
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 8
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 102
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08
• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln, daterad 2021-09-08
• Bilaga 1. Karta

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Dan Blixt (M) yrkar att formuleringen i 4 § andra stycket i förslaget till lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln ska ändras till ”Tekniska förvaltningen äger
dock rätt att tilldela plats i annan ordning”.
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 Dan
Blixts (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 51 Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
Ärendenummer KS 2021/246

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta ”Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige” daterad
2021-11-05, med följande ändring i § 10 sista stycket till:
Ordföranden bestämmer tillsammans med vice ordförandena i vilken
utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska publiceras på
webbplatsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur arbetet i kommunfullmäktige
ska gå till. Den senaste revideringen av arbetsordningen beslutades av
kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41. Kommunfullmäktiges presidium har
gjort en översyn av arbetsordningen och föreslår flera förändringar.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 35
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 12
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2021-1105
• Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-04-29

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 52 Svar på motion om förbättrade
beslutsunderlag och tydlighet - Michael Öberg
(MP)
Ärendenummer KS 2021/193

Kommunfullmäktiges beslut
 Avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Motion om förbättrade beslutsunderlag och tydlighet inkom från Michael Öberg
(MP) 2021-10-22. I motionen föreslås:
•

att politiska beslutsunderlag i Älmhults kommun kompletteras och följs
upp med en större tydlighet kring om/hur detta gjorts.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 160, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-21, § 37, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 37
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 164
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 160
• Motion om förbättrade beslut och tydlighet – Michael Öberg (MP), daterad
2021-10-21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

33

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-02-28

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag under sammanträdet
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 53 Enkla frågor
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas.
Miljö- och byggnämndens ordförande Claes Lindahl (C) återkommer med svar
på Eva Ballovarres (S) fråga om förfallna byggnader från föregående
sammanträde, 2022-01-31, § 22.
Claes Lindahl (C) svarar att miljö- och byggnämnden kommer följa ärandet med
Gemlafabriken i Diö gällande skadegörelse och vanvård. Fabriken ägs av en
privatperson som inte kunnat nås men miljö- och byggnämnden kommer fortsätt
försöka att delge ägaren.
Utbildningsnämndens ordföranden Thomas Harrysson (C) återkommer med svar
på Eva Ballovarres (S) fråga om Skolinspektionens skolenkät 2021 från
föregående sammanträde, 2022-01-31, § 22.
Tomas Harrysson (C) svarar att kommun gör en egen undersökning varje år som
motvisar den enkät som frågan hänvisat till och som endast görs vartannat år.
Även om det fanns oro i vissa klasser så sattes åtgärder in och en ny
undersökning kommer göras inom närtid.
Eva Ballovarre (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson om
kriget i Ukraina. Kommer kommunen samordna de kommuninvånare som
uttryckt en vilja att hjälpa till?
Gusten Mårtensson (C) svarar att kommunen har som ambition att verka
sammanhållande och kommer redan denna vecka bjudna in föreningar och
nyckelpersoner för att se vad som kan göras både på lång och kort sikt.
Mickel Öberg frågar till socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om
intraprenadbildning i kommunen. Vad är kommunens och nämndens inställning
till intraprenader?
Marie Rosenquist (M) svarar att kommunen vill ha intraprenader men det ska
vara rätt intraprenader vid rätt tid.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Gull-Britt Tranvik (SD) frågar om rutiner kring kommunfullmäktiges
valberedning.
Marie Olofsson (C) svarar att kommunfullmäktiges valberedning inte har
använts vid fyllnadsval men att den kan komma att återupptas inför den nya
mandatperioden.
Tomas Simonsson (M) frågar utbildningsnämndens andre vice ordförande Stefan
Jönsson (S) om ekonomisk ersättning till friskolor. Anser han att ersättningen är
för generös och om så kommer han jobba för att minska ersättningen per elev?
Stefan Jönsson (S) svarar att friskolor är överkompenserar till exempel i frågor
om lokaler men att detta inte är något som han kommer jobba med på lokal nivå
utan via partikongressen.
Tomas Harrysson (C) frågar utbildningsnämndens andre vice ordförande Stefan
Jönsson (S) om ekonomisk ersättning till friskolor. Anser han verkligen att
friskolor i Älmhult är överkompenserade?
Stefan Jönsson (S) svarar att även friskolor i Älmhult överkompenseras gällande
lokalfrågor eftersom det grundar sig i ersättningsnivån som staten fastställt.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 54 Interpellation ställd till socialnämndens
ordförande Marie Rosenquist (M) om
färdtjänstupphandlingen
Ärendenummer KS 2022/16

Kommunfullmäktiges beslut
 Interpellationen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-16 in en interpellation till socialnämndens
ordförande Marie Rosenquist (M) gällande färdtjänstupphandling. I
interpellationen anförs följande:
”Älmhults kommuns skolskjuts- och färdtjänstupphandling är en långdragen
historia. Efter flertalet överklaganden är det åter igen dags att försöka få till avtal
som håller fram till dess det gemensamma avtalet med Region Kronoberg börjar
gälla 2025.
Under hösten har flertalet klagomål kommit in gällande servicen som
färdtjänsten erbjuder. Flera av resenärerna berättar om att de inte kommit fram i
tid till möten de är kallade till då det trots tidig bokning inte funnits bilar lediga.
Förklaringen de fått är att bolaget samtidigt kör skolskjuts och då inte har någon
ledig bil.
I samband med julhelgen försökte flera resenärer boka resor i god tid (början av
december) men kunde inte få svar på om de kunde resa eller ej på önskad tid. En
person berättade att hon istället bad en släkting köra då hon inte kunde få besked
av bolaget, men på julafton dök färdtjänsten upp hemma hos henne trots att hon
ringt och sagt att de inte behövde skicka en bil.
Flera klagomål har alltså kommit till kommunens kännedom och utifrån de
förklaringar jag fått till mig så beror bristerna på att kommunen har ett
bristfälligt avtal som bolaget följer.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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I december annonserades upphandlingen för färdtjänst och riksfärdtjänst för
Älmhults kommuns räkning och med anledning av det önskar jag svar på några
frågor.
• Fick socialnämnden möjlighet att göra medskick till upphandlande
tjänstepersoner angående vad som ansågs viktigt att få med i avtalet?
• Gjordes några försök att möjliggöra för lokala/regionala företag att delta i
upphandlingen?
• Hur marknadsfördes upphandlingen?
• Kan du garantera ett bättre fungerande avtal som möjliggör resenärernas
behov?
• Hur följs nuvarande avtal upp?”
Marie Rosenquist (M) lämnade 2022-02-22 in följande svar:
”Politikerna har inte fått möjlighet att vara delaktiga i upphandlingen. Vi har haft
synpunkter och hade önskemål att få ta del av underlaget, men det var inte
möjligt på grund av sekretessen. Tjänstepersoner har framfört sina synpunkter på
vad som är viktigt i upphandlingen och synpunkterna finns med i
förfrågningsunderlaget.
Det pågår två löpande processer om upphandling av Färdtjänst. En lokal samt en
övergripande via regionen.
Utifrån regionens upphandling har det skett möte med politiken och där har
tjänstepersoner lyssnat in politikens önskemål och dessa har tagits med i
underlaget. Politiken har haft avstämningar om nuvarande situation.
Alla som uppfyller villkoren har möjlighet att inkomma med anbud.
Upphandlingsenheten har vid detta tillfälle valt att dela upp upphandlingarna av
skolskjuts och färdtjänst för att underlätta för olika typer av företag.
Alla kommunens upphandlingar annonseras på almhult.se samt i en allmän
databas för upphandlingar, där leverantörer kan abonnera på upphandlingar inom
deras verksamhetsområde. Det som krävs är en e-postadress till Leverantören.
I nuvarande avtal står det att företaget ska klara två resor samtidigt men i
upphandlingsunderlaget är det upp till den som lämnar anbud att själv göra sin
bedömning för att klara av resor utifrån lämnade uppgifter i underlaget.
Leverantören ska följa de körordrar och anvisningar som distribueras så att
fordonet ankommer och avgår på utsatt tid. Flera beställningar/avrop av samma
avtalade tjänster ska kunna hanteras samtidigt. Detta har avtalats genom att
kraven i 1.5.18, 1.5.19 ska uppfyllas, samt sanktionskraven i avtalet, där vi
kräver vite 1.9.22 om inte detta uppfylls.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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I nuvarande direktupphandlade avtal så har vuxenenheten (IFO) haft
regelbundna avstämningar med leverantören om nuläge. Leverantören
rapporterar om situationen samt hur klagomål ska hanteras. Representant från
upphandlingsenheten har också varit med vid några tillfällen.
I avtalet, 9.19 står det att: Avstämning Minst en (1) gång per år ska leverantören
och kontaktpersoner från kommunen träffas för att stämma av avtalets
tillämpning, samråda om eventuella behov av förtydliganden och förändringar
inom ramen för avtalets grundläggande omfattning och inriktning samt gå
igenom statistik. Leverantören ska ha skriftliga rutiner och system för hantering
av synpunkter och klagomål från de som är berättigade till särskild
kollektivtrafik. Leverantören ska månadsvis rapportera samtliga inkomna
synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som har vidtagits till kommunen.
Vid klagomål av vikt ska dock kommunen informeras skyndsamt efter det att
klagomål inkommit in till leverantören. Finns även inskrivet förutsättningar för
hur avtalsbrott och viten hanteras om inte avtalet följs.”

Beslutsunderlag
• Interpellation daterad 2022-02-16
• Svar på interpellation daterad 2022-02-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan anses besvarad
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 55 Motion om strategiskt arbete mot
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2022/47

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot
arbetslösheten i Älmhult. I motionen föreslås följande:
 Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma
lokaler.
 Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen
försörjning.
 Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2022-02-25

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

Justerare

Sekreterare
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