
 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31   

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

 

Kommunfullmäktige  2022-01-31 
 
Plats och tid  
Haganässkolans aula klockan 18:30–21:40. 
 

Paragrafer 
1-30 
 

Utses att justera 
Gun-Britt Cedergren (KD) och Ann Johansson (S) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2022-02-07. 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Bo Mazetti-Nissen (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Gun-Britt Cedergren (KD) och Ann Johansson (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-01-31 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-02-08 2022-02-23 

Anslagstid  
2022-02-09 – 2022-02-22  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunkansliet, plan 2, kommunhuset  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) (Deltog på distans) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) (Deltog på distans) 
Börje Tranvik (-) (Deltog på distans) 
Gull-Britt Tranvik (SD) (Deltog på distans) 
Eva Ballovarre (S) (Deltog på distans) 
Kent Ballovarre (S) (Deltog på distans) 
Birgitta Bengtsson (S) (Deltog på distans) 
Monica Haider (S) (Deltog på distans) 
Lars Ingvert (S) (Deltog på distans) 
Ann Johansson (S) (Deltog på distans) 
Stefan Jönsson (S) (Deltog på distans) 
Anton Härder (S) (Deltog på distans) 
Petra Karlsson (S) (Deltog på distans) 
Håkan Pettersson (S) (Deltog på distans) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) (Deltog på distans) 
Dan Blixt (M) (Deltog på distans) 
Sonja Emilsson (M) (Deltog på distans) 
Tomas Simonsson (M) (Deltog på distans) 
Daniel Stenvall (M) (Deltog på distans) 
Jakob Willborg (M) (Deltog på distans) 
Tord Åkesson (M) (Deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) (Deltog på distans) 
Ingegerd Lennartsson (L) (Deltog på distans) 
Thomas Harrysson (C) (Deltog på distans) 
Yvonne Jonsson (C) (Deltog på distans) 
Vidar Lundbäck (C) (Deltog på distans) 
Anders Mårtensson (C) (Deltog på distans) 
Gusten Mårtensson (C) (Deltog på distans) 
John-Arne Sandström (C) (Deltog på distans) 
Ulla-Britt Andreasson (V) (Deltog på distans) 
Predrag Jankovic (V) (Deltog på distans) 
Gun-Britt Cedergren (KD) (Deltog på distans) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) (Deltog på distans) 
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Tjänstgörande ersättare 
Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) (Deltog på distans) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Pontus Haglund (-) (Deltog på distans) 
Claes Lindahl (C) ers: Elizabeth Peltola (C) (Deltog på distans) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 4 (Deltog på distans) 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 4 (Deltog på distans) 
Anna Elmgren, HR-chef, § 5 (Deltog på distans) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 1 Val av justerare 

 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 

 

 
§ 3 Kalendarium 

 

 
§ 4 Information om Covid-19 

 

 
§ 5 Information om HR-avdelningens verksamhet 

 

 
§ 6 Granskningsrapport om investeringsprocessen 

 

 
§ 7 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige från Pontus Haglund (C) 

2021/1 

 

§ 8 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
valnämnden efter Tommy Lövquist (S) 

2021/215 

 

§ 9 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljö- 
och byggnämnden från Pontus Haglund (C) 

2021/244 

 

§ 10 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund 
(C) 

2021/245 

 

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

2021/258 

 

§ 12 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Tord Helle (SD) 

2021/260 

 

§ 13 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
parlamentariska beredningen efter Tord Helle 
(SD) 

2021/259 

 

§ 14 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD) 

2021/261 

 

§ 15 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults 
kommun 

2021/141 

 

§ 16 Uppdrag om krigsplacering av kommunens 
tillsvidareanställda personal 

2021/156 

 

§ 17 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB 

2019/69 
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§ 18 Svar på motion om att ta vara på barnens 
engagemang och idéer på platser för barn, 
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - 
Michael Öberg (MP) 

2021/155 

 

§ 19 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 

2021/3 

 

§ 20 Förlängning av biblioteksplan 2018-2021 
2022/1 

 
§ 21 Meddelande till kommunfullmäktige 

2022/17 

 
§ 22 Enkla frågor 

 

 
§ 23 Interpellationer till socialnämndens ordförande 

Marie Rosenqvist (M) om förebyggande 
åtgärder mot Covid-19 

2022/16 

 

§ 24 Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans 
mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S) 

2022/13 

 

§ 25 Motion om trygg kommunal vård och omsorg - 
Michael Öberg (MP) 

2022/15 

 

§ 26 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från Petra Karlsson (S) 

2022/5 

 

§ 27 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Petra Karlsson (S) 

2022/21 

 

§ 28 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende 
markupplåtelse för uteserveringar 

2021/28 

 

§ 29 Tillfällig avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 
för serveringstillstånd 

2022/18 

 

§ 30 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i miljö- 
och byggnämnden 

2022/23 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gun-Britt Cedergren (KD) och Ann Johansson (S) att justera 

protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Lägga till ärende om Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i miljö- och 

byggnämnden. I övrigt godkänns dagordningen. 
_____ 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Kalendarium 
 

Information 
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 
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§ 4 Information om Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/141 
 

Information 
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.  
Smittspridningen har ökat kraftigt i hela landet sedan december månad. Smittan 
är nu utbredd i hela samhället. Smittan skiljer sig inte längre mellan landets olika 
delar. Även i Kronobergs län och Älmhults kommun är smittan mycket stor. Det 
är den nya varianten Omicron som ligger bakom den kraftiga smittökningen.  
Andelen älmhultsbor som fått första dosen är 85,2 % och andelen älmhultsbor 
som fått andra dosen är 82,7 %. 
Regeringen har förlängt restriktionerna till och med den 8 februari. Nytt besked 
om restriktioner väntas under vecka fem.  
Håll i – håll ut! 
_____ 
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§ 5 Information om HR-avdelningens verksamhet 
 

Information 
HR-chefen informerar om HR-avdelningens verksamhet.  
HR-avdelningen består av elva medarbetare. Avdelningen arbetar främst med 
chefsstöd. 
Avdelningens uppdrag är följande:  

• Bygga hållbart för att jobba framåt 
• Vara ett situations anpassat stöd till chefer 
• Rätt lön för rätt jobb i rätt tid 
• Stärka cheferna – så att god service ges  
• Stå för att forma ett gemensamt budskap – en AG 
• Leverera proffsigt stöd och förenkla för dem vi är till för 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 6 Granskningsrapport om investeringsprocessen 
Ärendenummer KS 2021/253 
 

Information 
Kommunrevisionens ordförande Tommy Lövquist (S) informerar om 
revisorernas granskning av investeringsprocessen.  
Revisorerna rekommenderar följande åtgärder:  

• Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra 
likvärdiga bedömningar av investeringar. 

• Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för 
investeringsbehov. 

• Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar 
hänsyn till kommunkoncernens samlade investeringsutrymme. 

• Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå. 
_____ 
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§ 7 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Pontus Haglund (-) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Pontus Haglund (-) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 
2. Hemställa till Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Pontus Haglund (-) lämnade 2021-12-15 in en avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige har att entlediga Pontus 
Haglund (-) från uppdraget och begära en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2021-12-15 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Pontus Haglund (-) 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt begära en ny 
sammanräkning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Pontus Haglund (-) 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
Kommunkansliet 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
valnämnden efter Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/215 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Karin Dellenmark (S) till uppdraget som ledamot i valnämnden efter 

Tommy Lövquist (S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Lövquist (S) valdes 2021-11-22, § 172, till uppdraget som 
kommunrevisor. Valbarheten som ledamot i valnämnden föll därmed och 
kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i valnämnden.    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 177 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 202  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Karin Dellenmark (S) till uppdraget som 
ledamot i valnämnden efter Tommy Lövquist (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Karin Dellenmark (S) 
Valnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljö- 
och byggnämnden från Pontus Haglund (-) 
Ärendenummer KS 2021/244 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Ylva Sandström (C) till uppdraget som ledamot i miljö- och 

byggnämnden efter Pontus Haglund (-). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-15, § 201, Pontus Haglund (-) från 
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har att 
välja ny ledamot. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-15, § 203  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Ylva Sandström (C) till uppdraget som ledamot i 
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (-). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ylva Sandström (C) 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i 
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (-) 
Ärendenummer KS 2021/245 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Claes Lindahl (C) till ordförande i miljö- och byggnämnden efter 

Pontus Haglund (-). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-15, § 201, Pontus Haglund (-) från 
uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har 
att välja ny ordförande.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-15, § 204  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Claes Lindahl (C) till uppdraget som ordförande i 
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (-). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Claes Lindahl (C) 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägga ärendet.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 179, Anette Ljunggren (M) om 
ledamot i socialnämnden efter Lina Yosefi (L). Anette Ljunggren (M) är därmed 
inte längre valbar som ersättare i socialnämnden och kommunfullmäktige har att 
välja ny ersättare.   
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Tord Helle (SD) 
Ärendenummer KS 2021/260 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Claudia Swanson (SD) till ersättare i socialnämnden efter Tord Helle 

(SD). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i socialnämnden efter Tord Helle 
(SD).  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) nominerar Claudia Swanson (SD) till uppdraget som 
ersättare i socialnämnden efter Tord Helle (SD). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Gull-Britt 
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Claudia Swanson (SD) 
Socialnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
parlamentariska beredningen efter Tord Helle (SD) 
Ärendenummer KS 2021/259 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gull-Britt Tranvik (SD) till uppdraget som ledamot i parlamentariska 

beredningen efter Tord Helle (SD). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i parlamentariska beredningen 
efter Tord Helle (SD).  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) nominerar Gull-Britt Tranvik (SD) till uppdraget som 
ledamot i parlamentariska beredningen efter Tord Helle (SD). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gull-Britt 
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Parlamentariska beredningen 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD) 
Ärendenummer KS 2021/261 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i utbildningsnämnden efter Tord 
Helle (SD).  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) nominerar Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gull-Britt 
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Svetlana Volkova (SD) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2021/141 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslaget till naturvårdsplan för Älmhults kommun. 
2. Älmhults Kommun ska, innan 2022-04-30, ge kommuninnevånarna 

instruktioner om hur Parkslide (reynoutria japonica) ska elimineras och 
tillsammans med SSAM klargöra hur det ska omhändertas på 
återvinningsanläggningen i Äskya för förbränning. Detta bör ske via 
utskicket ”Kommuninfo” så att ALLA hushåll får informationen. Detta för 
att gå från ord till handling i enlighet  §148 från KF 2018-04-23 Miljöplan 
2030 gällande ”förbyggande och eliminering av invasiva arter” och nyss 
antagen Naturvårdsplan. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet eftersom länsstyrelsen har ansvar 
för naturvården. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med framtagandet av nu gällande översiktsplan konstaterades att 
underlagsmaterial gällande naturvård var bristfälligt. Älmhults kommun står nu 
inför att ta fram en ny översiktsplan. Med anledning av detta har ett förslag till 
naturvårdsplan tagits fram. 
Det främsta syftet med planen är att vara en kunskapssammanställning som 
pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Innehållet i planen 
tjänar därmed som kunskapsunderlag till samhällsplaneringen och ger bättre 
underlag till ställningstaganden som behöver göras i den övergripande 
planeringen.  
De naturvärden som beskrivs i planen omfattar all mark, även privatägd. Inga 
ställningstaganden sker dock och naturvårdsplanen innebär ingen inskränkning 
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för markanvändning. Denna typ av ställningstagande och riktlinjer ska ske i 
kommunens översiktsplan. 
Framtagandet av naturvårdsplanen har i huvudsak gjorts av extern kompetens 
(Naturcentrum AB) då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom 
organisationen. Kommunledningsförvaltningen jämte tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen har emellertid varit delaktiga i arbetet. 
Framtagandet av naturvårdsplanen har skett inom ramen för LONA och har till 
hälften finansierats med statliga medel. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 202, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till naturvårdsplan för Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 202 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 137 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 

• Förslag till naturvårdsplan för Älmhults kommun 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S), Gun-Britt Cedergren (KD), Michael 
Öberg (MP), Sonja Emilsson (M), Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till KS förslag. 
Dan Blixt (M), Gull-Britt Tranvik (SD), Stefan Jönsson (S) yrkar att Älmhults 
Kommun, innan 2022-04-30, ska ge kommuninnevånarna instruktioner om hur 
Parkslide (reynoutria japonica) ska elimineras och tillsammans med SSAM 
klargöra hur det ska omhändertas på återvinningsanläggningen i Äskya för 
förbränning. Detta bör ske via utskicket ”Kommuninfo” så att ALLA hushåll får 
informationen. Detta för att gå från ord till handling i enlighet  §148 från KF 
2018-04-23 Miljöplan 2030 gällande ”förbyggande och eliminering av invasiva 
arter” och nyss antagen Naturvårdsplan. 
Gull-Britt Tranvik (SD) och Börje Tranvik (SD) yrkar avslag till KS förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtensson (C) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Dan Blixt 
(M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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§ 16 Uppdrag om krigsplacering av kommunens 
tillsvidareanställda personal 
Ärendenummer KS 2021/156 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och prövningsverket att 

krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal krigsplaceras vid 
Älmhults kommun.  

2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31. 
3. Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering 

finansieras inom befintlig budgetram. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet 
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens 
krigsorganisation och bemanning av densamma. 
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att all tillsvidare-
anställd personal som är tillgänglig krigsplaceras i Älmhults kommun. 
Uppgifterna i händelse av höjd beredskap och krig skall planeras och redovisas i 
separat bemanningsplan. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 196, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och 
prövningsverket att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal 
krigsplaceras vid Älmhults kommun.  
2. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31. 
3. Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering finansieras 
inom befintlig budgetram. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 196 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 144 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
Elmnet AB 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB 
Ärendenummer KS 2019/69 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna handlingsprogrammen för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 

2022–2024. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, 
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under 
de kommande tre åren. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med 
handlingsprogram för åren 2022–2024. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-18, § 9, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna handlingsprogrammen för Elmnet AB och 
Älmhultsbostäder AB. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18, § 9 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 179 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 

• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01 

• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01 
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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 till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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§ 18 Svar på motion om att ta vara på barnens 
engagemang och idéer på platser för barn, 
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/155 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bifalla motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i 
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar 
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och 
idéer.  
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det 
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och 
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.  

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida 
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer 
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare. 
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten 
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga 
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar 
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram 
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-18, § 11, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18, § 11 
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• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 181 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 

• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer 
daterad 2021-09-22 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
Ärendenummer KS 2021/3 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade men avslå att-sats 2.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om 
att prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:  
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar 

minskas.  
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.  
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att 

antalet medarbetare per chef minskas.  
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.  
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss 

vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till 
socialnämnden för beredning.  

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade 
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till 
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens 
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-11-
17, §134:  

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:  

Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-18, § 12, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18, § 19 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 182 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134 

• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16  

• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
inlämnad 2021-01-07 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S), Eva Ballovarre (S), Monica Haider (S), Predrag Jankovic (V), 
Kristina Spjuth Sahlberg (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till motionen i 
sin helhet. 
Vidar Lundbäck (C), Jacob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD), Nusreta 
Kurtanovic Nilsson (C), Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Vidar 
Lundbäck (C) med fleras yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lars 
Ingvert (S) med fleras yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och NEJ för bifall till Lars Ingvert (S) med fleras yrkande att 
bifalla motionen. 

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

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Marie Rosenqvist (M) 1 
  

Jacob Willborg (M) 1 
  

Tord Åkesson (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Claes Lindahl (C) 1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Yvonne Jonsson (C) 1 
  

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

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 
 

Monica Haider (S) 
 

1 
 

Stefan Jönsson (S) 
 

1 
 

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

1 
 

Petra Karlsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovarre (S) 
 

1 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

1 
 

Anton Härder (S) 
 

1 
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Ann Johansson (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 23 15 0 

23 ledamöter röstade JA och 15 NEJ, ingen ledamot avstod från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialnämnden 
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§ 20 Förlängning av biblioteksplan 2018-2021 
Ärendenummer KS 2022/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Förlänga nuvarande biblioteksplan tills ny plan är framtagen, dock längst till 

och med 2022-12-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-10, § 112, att föreslå 
kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan tills en reviderad plan 
är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31. 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2018-04-26, att gälla under perioden 2018–
2021. Olika omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas 
fram under föregående år, varför behov finns av förlängning av nuvarande plan. 
Kommunen är enligt lag skyldig att ha en biblioteksplan.  
Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med en ny plan som beräknas 
vara klar för beslut under hösten 2022.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-18, § 13, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan tills ny plan är 
framtagen, dock längst till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-18, § 13 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-16, § 112 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10 

• Biblioteksplan 2018–2021 och 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 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 21 Meddelande till kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/17 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Notera informationen till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Granskningsrapport om investeringsprocessen 
2. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Tommy Lövqvist (S) 
3. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Gulli Jansson (L) 
4. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Lina Yosefi (L) 
5. Kommunstyrelsen § 10/2022 – Framtida grundskoleorganisation 

 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2022-01-24 
_____ 
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§ 22 Enkla frågor 
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att de får ställas: 

Stefan Jönsson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas 
Simonsson (M) om öppettider för simhallen och aktivitetsbassängen. Varför kan 
vi inte ha simhallen i vår kommun öppen? 
Tomas Simonsson (M) svarar att simhallen är stängd på grund av pandemin i 
enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Eva Ballovarre (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Tomas Harrysson 
(C) om Skolinspektionens skolenkät 2021. Kommer ni analysera resultatet med 
anledning av Älmhults kommuns dåliga resultat? 
Tomas Harrysson (C) svarar att resultatet kommer analyseras. 
 
Eva Ballovarre (S) frågar Claes Lindahl (C) om förfallna byggnader. Har miljö- 
och byggnämnden några möjligheter att göra något åt det som händer på 
Gemlafabriken i Diö? 
Claes Lindahl (C) svarar att han får återkomma med svar på frågan. 
 
Gull-Britt Tranvik (SD) frågar utbildningsnämndens ordförande Tomas 
Harrysson (C) om Haganässkolan. Borde vi inte komma in i Haganässkolan på 
kvällen? 
Tomas Harrysson (C) svarar att problemet är att Haganässkolan är både en skola 
och fritidsanläggning. När byggnaden varit fritidsanläggning på kvällarna så har 
det varit en del problem som gjort att man tvingats låsa skolan på kvällstid. Så 
ska det naturligtvis inte vara när det är kommunfullmäktige-möte. Det pågår 
möten för att åtgärda dessa problem. 
_____ 
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§ 23 Interpellationer till socialnämndens 
ordförande Marie Rosenqvist (M) om förebyggande 
åtgärder mot Covid-19 
Ärendenummer KS 2022/16 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Interpellationen anses besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en interpellation till 
socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om förebyggande åtgärder 
mot Covid-19. I interpellationen anförs följande:  
”Nu undrar jag om bemanningssituationen och kvaliteten inom äldreomsorgen, 
för att våra äldre ska kunna känna en trygghet, hälsa och kontinuitet på våra 
boenden och i hemtjänsten. Vi ser just nu en oroväckande och accelererande 
smittspridning av covid-19 och omikron i samhället. För mig är det extra 
oroväckande om smittspridningen slår ut viktig verksamhet inom kommunen, 
vilket kan äventyra våra mest skäras behov av vård och omsorg. 
Därför vill jag fråga socialnämndens ordförande följande: 
Undrar om vilka förebyggande åtgärder som socialnämnden har tagit, för att den 
kommunala vården och omsorgen inte ska äventyras av den tilltagande 
smittspridningen i samhället? Hur anser du att kommunens bemanningsenhet 
fungerar för en hållbar bemanning kan stärkas?  
Fungerar smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg, för att våra sköraste äldre 
på äldreboenden och inom hemtjänsten kan känna trygghet och säkerhet? För att 
undvika personalbrist inom socialnämndens verksamhetsområde?  
Hur ser vaccinationsviljan ut bland personalen?” 
Marie Rosenquist (M) lämnade 2022-01-28 in följande svar:  
”Under hela pandemin har socialförvaltningen och hela kommunen genom 
kommunens krisgrupp följt de restriktioner som delgetts från 
folkhälsomyndigheten (FHM).  Dessa har ju bland annat varit att inte gå till 
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jobbet om du har förkylningssymptom, hålla avstånd, tvätta händer ofta och 
använda handdesinfektion.  När någon i en personalgrupp har insjuknat har 
smittspårning genomförts. Vi har möjliggjort för vaccination för vårdpersonal på 
arbetstid och även vaccinerat i samband med patientvaccinering, men vi kan inte 
tvinga personalen att vaccinera sig.  Ovaccinerad personal liksom vaccinerad 
personal arbetar utefter de regler och riktlinjer som vi har. 
Vi har begränsat möjligheten till besök på våra särskilda boenden och följer 
vilka som besöker, utifall en smittspårning kan komma att behöva göras.  
I den kraftiga smittspridning som nu är pågår en daglig hantering av hög 
sjukfrånvaro, en hantering som vår relativt nystartade bemanningsenhet än inte 
kan hantera, men de hanterar den i samråd med respektive enhetschef.  Arbetet 
med en hållbar bemanning på längre tid kommer ske genom den 
schemaplanering som respektive enhetschef gör inom sitt ansvarsområde. 
Bemanningsenheten kommer att hantera akut korttidsfrånvaro.  
Vi förhåller oss till de smittskyddsregler som finns och följer FHM och Region 
Kronobergs smittskydds rekommendationer på restriktioner. Just nu har vi en 
skenande spridning i samhället, så även bland våra medarbetare och vi har även 
insjuknande bland våra brukare. 
Vad gäller vaccinationsviljan har vi personal som väljer att vaccinera sig och 
personal som väljer att inte vaccinera sig, ser ut som samhället i övrigt. Vi 
upplever dock att av de svar vi kunnat få (vi kan inte tvinga medarbetare att 
berätta för oss om de är vaccinerade eller ej) så är det en större andel som ändå 
väljer att vaccinera sig.” 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellation daterad 2022-01-20 

• Svar på interpellation daterad 2022-01-28  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan anses besvarad 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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§ 24 Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans 
mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/13 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-01-21 in en motion om välfärdsbrottslighet, 
noll tolerans mot välfärdsbrott. I motionen föreslås följande: 

˗ Att en handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen 
tas fram.  

˗ All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan.  
˗ Att förutsättningarna för en central funktion för att motverka 

välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds. 
 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-01-21  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Motion om trygg kommunal vård och omsorg - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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

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

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

 

Beslutsunderlag 
• Motionen daterad 2022-01-20  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Socialnämnden 
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§ 26 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från Petra Karlsson (S) 
Ärendenummer KS 2022/5 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Petra Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Petra Karlsson (S) lämnade 2022-01-16 in en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare.  
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2022-01-16  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Petra Karlsson (S) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Petra Karlsson (S) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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§ 27 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Petra Karlsson (S) 
Ärendenummer KS 2022/21 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Irene Svensson (S) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter 

Petra Karlsson (S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Petra Karlsson (S) entledigades av kommunfullmäktige 2022-01-31, § 26, och 
kommunfullmäktige har att välja ny ersättare.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Irene Svensson (S) till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Petra Karlsson (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 
Irene Svensson (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
 

46



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende 
markupplåtelse för uteserveringar 
Ärendenummer KS 2021/28 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för 

säsongen 2022, till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att stötta näringslivet under rådande pandemi beslutade kommunfullmäktige 
2020-04-27, § 61, att införa en tillfällig avgiftsbefrielse för uteserveringar för 
sommarsäsongen 2020 och till och med 2020-12-31. Beslutet förlängdes av 
kommunfullmäktige 2021-03-29, § 27, till och med 2021-12-31. 
Då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen föreslår 
tekniska nämnden, 2021-01-18, § 6, kommunfullmäktige att förlänga 
avgiftsbefrielsen till och med 2022-12-31. Avgiftsbefrielsen bör endast gälla 
uteserveringar. Saluplatser och matvagnar debiteras enligt taxa. 
Avgiftsbefrielsen innebär en beräknad intäktsförlust för tekniska förvaltningen 
på cirka 45 000 kr.  
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2022-01-18, § 6, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende 
markupplåtelse för uteserveringar för säsongen 2022, till och med 2022-12-31. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-31, § 23, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med tekniska nämndens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-31, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 

• Tekniska nämndens beslut 2022-01-18, § 6 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
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• Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 202 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 61 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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§ 29 Tillfällig avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 
för serveringstillstånd 
Ärendenummer KS 2022/18 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Tillfällig avgiftsbefrielse för befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift 

enligt alkohollagen för år 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2021-04-26, § 47, beslut om att befria befintliga 
tillståndshavare från tillsynsavgift för år 2021, efter förslag från Socialnämnden. 
Förslaget lämnades utifrån att pandemin försvårade för näringslivet i 
kommunen. Avgiftsbefrielsen gällde endast befintliga tillståndshavare och inte 
vid ansökan från ny tillståndshavare.  
Socialnämnden fattade 2022-01-26, § 10, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att befria befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift enligt 
alkohollagen även för 2022. Detta utifrån att pandemin fortsätter att försvåra för 
näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen ska gälla befintliga tillståndshavare 
och inte vid ansökan från ny tillståndshavare. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-01-31, § 24, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med socialnämndens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-31, § 24 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 

• Socialnämndens beslut 2022-01-26, § 10 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
 

49



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Socialnämnden 
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§ 30 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnämnden 
Ärendenummer KS 2022/23 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Peter Varland (C) till uppdraget som ersättare i miljö- och 

byggnämnden efter Ylva Sandström (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2022-01-31, § 9, Ylva Sandström (C) till uppdraget 
som ledamot i miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (-). 
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare.  

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Peter Varland (C) till uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnämnden efter Ylva Sandström (C). 
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 
Peter Varland (C) 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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