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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 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. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 6 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 132 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2021 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 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. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 132 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2021 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-12-22  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
Maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 
år 2021  
Ärendenummer KS 2021/92 
 
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. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 132 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2021 
 
Ärendeberedning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. § 6h Socialtjänstlagen (SoL) och § 28h Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lämna en statistikrapport 
till kommunfullmäktige. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-12-22  2(2) 

 

 

enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från 
dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden 
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som 
har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 
över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021 
noteras till protokollet. 

 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
 

8



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 
3 2021 
Ärendenummer SOC 2021/41 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2021 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• 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 fullmäktige 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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

– 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
oktober 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 

daterad 2021-10-27 
• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 daterad 2021-10-27 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar på att ändra från kvartal 2 2021 till kvartal 3 2021 i 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer  
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Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, Q3 2021

Födelseår Kön Beslut Orsak Verkställt

1935 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 20-04-08 Tack nej, flera ggr pga. covid. Sista gång 21-05-26 0

1928 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-05-01 Tackat nej till erbjudande 21-08-23, pga. fel ort 0

2002 M  Servicebostad LSS beviljat 20-11-23 Erbjuden lägenhet 21-01-05, brukaren tackat ja men 

fördröjt inflytt av personliga skäl

0

1928 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 20-06-17 Tack nej till erbjudande vid flera tillfällen, senaste 21-04-

05

0

1925 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-06-15 Tackat nej till erbjudande 21-08-27, pga. fel ort 0

1932 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-06-01 Tackat nej till erbjudande 21-08-31, pga. fel ort 0

1974 M Boendestöd SoL, beslut 21-04-13 0 21-08-25

1928 M Särskilt boende för äldre SoL, beslut 19-12-05 Tackat nej, vill ha kvar beslutet. Tackat nej flera gånger 

senast 210419

0

1966 M Boendestöd SoL, beslut 21-04-22 0 21-08-24

1971 M Bostad med särskilt stöd och service, SoL 

210714

Ingen lämplig bostad 0

1999 M Daglig verksamhet, nytt beslut efter 

uppföljning 21-06-15 LSS

Rapporterat förra perioden, men utifrån det tidigare 

beslutet daterat 2018-05-21.  

till en planering med Kevin.

0

1928 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-04-15 Tackat nej till erbjudande 21-07-27 samt tackat nej till 

nytt erbjudande 21-09-06

0

2000 M Daglig verksamhet LSS Hade pausat sin insats men är åter igång sedan 21-09-06 0

2012 M Kontaktperson, IFO Ej lämplig kontaktperson 0

1973 K Kontaktperson LSS, beviljat 20-12-23 0 21-07-01

1930 K Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-06-07 Tackat nej till erbjudande 21-08-27 0

2005 M Kontaktperson LSS, beviljat 21-06-01 Ej tackat ja till erbjudna kontaktpersoner, eller har 

kontaktperson tackat nej till uppdrag 

16/9.

1900-01-00

1935 M Särskilt boende för äldre SoL, beslut 21-03-04 Fått erbjudande 21-10-04, ej återkopplat med besked 0

2001 M Kontaktperson LSS, beviljat 21-06-30 Ej hittat lämplig matchning enligt de önskemål som 
brukaren uttryckt

0

2004 K Kontaktperson SoL, beviljat 21-06-28 Ej fått kontakt med anhörig förrän 21-09-28 kring 
lämplig kontaktperson

0

2008 K Kontaktperson, beslut 21-06-11 IFO Ingen lämplig person utsedd 0

0 0 0

0 0 0

2021-10-27
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige omfördelar 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 000kr från projekt 
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 7 

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 117 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) och Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige omfördelar 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 000kr från projekt 
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 117 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
tekniska nämndens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 117 Omfördelning av investeringsmedel för 
återställningsarbete av täkter i Slätthult 
Ärendenummer Nämnd Ärendenr 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden förslår kommunfullmäktige att 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 000kr från projekt 
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult. 
Investeringsredovisning 
10462 - Östra Esplanaden träd och belysning 
- Anslag 3 704 000kr 
- Utfall 643 967kr 
- Prognos 1 000 000kr 
- Projektet kommer att slutredovisas för 2021. 

Nytt projekt - Återställning av täkter Slätthult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

- Budget 730 000kr 
- Projekttid 2012–2022. 
- Finansiering genom omdisponering av medel ur projekt 10462, anslagsbudget 2021. 

Därav Tekniska förvaltningen begär att få omdisponera medel om 730 000 
kronor ur projekt 10462 till Nytt projekt för återställning av 2 täkter i Slättholt 
enligt Länsstyrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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BESLUT

 

1 (4)
Datum
2021-09-29
 

Ärendenummer
555-1948-2021
 

Älmhults kommun
Elinor Johansson 
elinor.johansson@almhult.se
Fredrik Danielsson 
fredrik.danielsson@almhult.se
 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Anna Nicklason 010-2237194

Elektronisk delgivning

EFTERBEHANDLINGSPLANER FÖR SLÄTTHULTS GRUS- 
RESPEKTIVE MORÄNTÄKT

BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att efterbehandling kan utföras enligt det inlämnad 
förslaget för grustäkten på Slätthult 7:2, inlämnat den 2 juni 2021.

För moräntäkten på Slätthult 11:1 kan efterbehandlingen utföras enligt inlämnad 
plan under förutsättning att ni säkerställer att vattenansamlingarna är bestående 
även under en normaltorr sommar.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Älmhults kommun har haft tillstånd för två täkter på Slätthult 7:2 respektive 11:1. 
Tillstånden gick ut 31 december 2015 och inom efterbehandlingen har diskuterats 
hur man kan ta hänsyn till förekomsten av skyddade arter, såsom backsvala och 
mindre strandpipare. Efterbehandlingsplaner lämnades in den 2 juni 2021. En 
underökning av förekomst och förutsättningar för backsvala och mindre 
strandpipare i täkterna lämnades in den 22 juni 2021. Denna visade på att 
förutsättningarna för fåglarna har försvunnit och inga fynd har rapporterats in i 
artdataportalen de senaste åren.

På slätthult 7:2 har bedrivits grustäkt. Efterbehandlingen regleras av tre villkor i 
tillståndet från den 20 oktober 2000, ärendenummer 233-1283-00.

7. Brytningen skall bedrivas etappvis enligt täktplanen. Efterbehandlingen ska 
utföras successivt efter hand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning skall 
sådant material som skall användas vid efterbehandlingen, läggas upp i ordnade 
upplag. Vid efterbehandlingen skall materialet påföras slänterna.

8. Brytningsområdets slänter får inte ges brantare lutning än 1:3. De skall 
avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt anpassas till omgivande 
terräng.
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BESLUT

 
Datum
2021-09-29
 

Ärendenummer
555-1948-2021
 

9. Brytning får ej ske under den nivå som i täktplanen anges som färdig botten. 
Området skall utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte 
uppkommer.

Ni har angett att ni kommer att lämna en rasbrant orörd i norra delen som har 
söderläge. Övriga slänter kommer avjämnas och få en varierad lutning, men inte 
brantare än 1:3. Avbaningsmassor kommer inte att påföras täktbotten eller 
slänter. Det finns inga vattenansamlingar.

I Slätthult 11:1 har bedrivits moräntäkt. Efterbehandlingen regleras av två villkor 
i tillståndet från den 28 mars 2000, ärendenummer 233-708-00:

4. Brytning får ej ske djupare än 1,0 meter ovanför högsta grundvattenytan. 
Täktbotten skall vid efterbehandlingen utformas så att bestående vattensamlingar 
eller försumpning ej uppkommer.

6. Slänter ska vid efterbehandlingen ej ges brantare lutning än 1:4.

I inlämnad efterbehandlingsplan framgår att det finns 3 vattenansamlingar i 
täkten som ni planerar lämna kvar. Runt dessa kommer ni inte att plantera skog. 
Dessutom lämnas slänten i öster orörd. Övriga slänter kommer att jämnas ut 
enligt villkoret.

MOTIVERING TILL BESLUTET
Sedan tillstånden lämnades år 2000 har det blivit ett ökat fokus på frågor kring 
efterbehandling av täkter. Det finns stor potential, främst vid efterbehandling av 
grustäkter, att skapa naturvärden som sällan förekommer naturligt i landskapet. 
Många arter, såsom insekter är gynnade av öppna sandytor och av sandslänter 
riktade mot söder. Länsstyrelsen anser därför att det är skäligt att göra avsteg från 
villkor 7 och delvis villkor 8 för att gynna den biologiska mångfalden på Slätthult 
7:2.

I moräntäkten på Slätthult 11:1 har ni motiverat att tre mindre vattenansamlingar 
ska vara kvar för att öka den biologiska mångfalden och att ni uppfattat att dessa 
områden är blöta under hela året. Vid besöket som gjordes av Fågelkunskap i juni 
2021 var däremot vattenansamlingarna torrlagda. Om det var en ovanligt torr vår 
eller mer normaltorr är oklart. Länsstyrelsen anser däremot att det är att föredra 
att dessa vatten är bestående även under sommartid för att det till exempel inte 
ska vara en fälla för grodyngel som aldrig hinner utvecklas. Vid bestående 
vattenansamlingar finns det också anledning att spara vallen i öster som 
vindskydd och att det runt vattenansamlingarna inte planteras skog. 

INFORMATION
Det är önskvärt att kommunerna i samband med exploatering av området tar 
hänsyn till de sandmiljöer som finns kvar och om möjligt förädlar dessa på plats 
eller på annan plats så att även naturen om möjligt kan få plats i ett framtida 
industriområde.
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BESLUT

 
Datum
2021-09-29
 

Ärendenummer
555-1948-2021
 

NI KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga med överklagandehänvisning.

BESLUTANDE
Beslutet har fattats av Anna Nicklason.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BESLUT

 
Datum
2021-09-29
 

Ärendenummer
555-1948-2021
 

Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

NI KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

HUR ÖVERKLAGAR VI BESLUTET?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka ert skriftliga överklagande 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.

TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få 
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

ERT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

OMBUD
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga 
en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

BEHÖVER NI VETA MER?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange diarienummer 1948-2021.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Ärendenummer KS 2021/257 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med 
följande ändring:  
ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna ska 
gälla. 

 

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. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 8 

• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 102 

• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08  

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08  

• Bilaga 1 - karta 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd  
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Ärendenummer KS 2021/257 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med 
följande ändring:  
ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna ska 
gälla. 

 

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. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 102 

• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08  

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08  

• Bilaga 1 - karta 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
tekniska nämndens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd  
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 102 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Ärendenummer TN 2021/103 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige  

 Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med följande ändring:  
ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna 
ska gälla. 

 

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.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 

• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08 

• Karta, daterad 2021-09-09 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala 
ordningsföreskrifterna ska gälla. I övrigt i enlighet med tekniska förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 2021-09-08  1(5) 

 

 

Tekniska nämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Förslag/utkast 
 

Förslag till lokala 
ordningsföreskrifter för 
torghandeln 
Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
Ärendenummer TN 2021/103 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Beslutsorgan eller person, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Tekniska förvaltningen 

Framtaget av Elinor Johansson, Utredningsingenjör  
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 Förslag/utkast  

 2021-09-08  2(5) 

 

 

 

Innehåll 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ...............................................3 

Saluplatser samt platser för street food ...............................................................3 

Fördelning av saluplatser samt platser för street food ........................................3 

Tider för försäljning ............................................................................................4 

Innehavarens upplysningsskyldighet ..................................................................4 

Förbud mot försäljning av vissa varor ................................................................4 

Försäljning av livsmedel .....................................................................................4 

Placering av varor, redskap och fordon ..............................................................5 

Renhållning .........................................................................................................5 

Avgift ..................................................................................................................5 

Överträdelse av föreskrift ...................................................................................5 
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 Förslag/utkast  

 2021-09-08  3(5) 

 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel 
och street food i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen. 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på Stortorget, se bilaga 1, som kommunen 
upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel och street food för 
matförsäljning.  
Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila 
restaurangverksamheter. Street food omfattar food trucks och matvagnar. Till 
kategorin food truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 
500 kg. Matvagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en 
handdragen kärra, cykel, ombyggd husvagn.  
 

Saluplatser samt platser för street food 
3 §  På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser vilka bestäms av tekniska förvaltningen. 
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad, högst ett år.  
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av person som av 
tekniska nämnden utsetts att övervaka och ordna handeln på den allmänna 
försäljningsplatsen.  
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
 

Fördelning av saluplatser samt platser för street food 
4 §  Vid fördelningen av saluplatserna samt platser för street food gäller 
följande. 
Tillfälliga saluplatser samt platser för street food tilldelas försäljarna i den 
ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är 
lämpligare. Tekniska förvaltningen äger dock tilldela plats i annan ordning 
Fler än en saluplats eller plats för street food får tilldelas samma person endast 
när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en 
person, skall platserna vara belägna intill varandra. 
I fall en innehavare av en fast saluplats eller plats för street food inte vid 
försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till tekniska 
förvaltningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska 
förvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats 
eller plats för street food. 
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 Förslag/utkast  

 2021-09-08  4(5) 

 

 

Tider för försäljning 
5 §  Torghandel får ske på följande tider: 
Försäljningen får börja tidigast klockan 8.00 och sluta senast klockan 18.00 alla 
dagar. 
Försäljning av julgranar får ske från och med den 10 december till och med den 
23 december. 
Uppställning av street food får ske alla dagar mellan klockan 08.00 och 22.00. 
Försäljare får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids börja 
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens 
slut. 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får Tekniska förvaltningen besluta att försäljning i särskilt fall skall 
ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 

Innehavarens upplysningsskyldighet 
6 §  En innehavare av en saluplats eller street food är skyldig att genom en väl 
synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens 
namn, postadress och telefonnummer.  
 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 §  Varor vilkas försäljning kan komma att medföra avsevärd olägenhet ur 
ordningssynpunkt, som skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, 
pyrotekniska eller varor som är brandfarliga och explosiva enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt andra varor som inte får 
säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 
 

Försäljning av livsmedel 
8 §  Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar, livsmedelsförordningen (2006:813) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 

Placering av varor, redskap och fordon 
9 §  Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 
utmed eller mellan saluplatserna. 
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Renhållning 
10 §  En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att borttransportera detta.  
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 

Avgift  
11 §  För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.  
Tekniska förvaltningen äger rätt besluta att avgift skall erläggas i förskott där så 
finnes erforderligt.  
 

Överträdelse av föreskrift  
12 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
ovanstående paragrafer kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra 
stycket Ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.  
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Tekniska förvaltningen  
Elinor Johansson   
elinor.johansson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln  
Ärendenummer TN 2021/103 
 
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.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

• Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08 

 
Ärendeberedning  
Tekniska förvaltningen ansöker årligen om polistillstånd för att få bedriva 
torghandel på Stortorget. Ansökan gäller både för torghandel, matvagnar och 
foodtrucks. För att kunna bevilja andra typer av aktiviteter tillstånd att bedriva 
verksamhet på Stortorget, som till exempel marknader, bakluckeloppis, 
modevisningar, konserter och liknande, måste tekniska förvaltningen ansöka om 
att få det beviljade polistillståndet upphävt för de aktuella datumen som annan 
verksamhet ska bedrivas.  
Polismyndighetens förslag till enklare hantering är att Älmhults kommun antar 
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. Då behövs ingen ansökan om 
polistillstånd. Detta skulle vara tidsbesparande både för tekniska förvaltningens 
tjänstemän och polisens tillståndsenhet.  
Flertalet av kommunerna i Kronobergs län har antagna lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.  
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige  

 Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 
 
 
Elinor Johansson Anders Nyberg 
Utredningsingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 35 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Ärendenummer KS 2021/246 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 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 i mars 20201. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en 
översyn av arbetsordningen och föreslår flera förändringar. 
 

Ajournering 
Kl. 11.10-11.15 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 12 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2021-11-
05 

• Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-04-29 
 

 
1 Kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Ärendenummer KS 2021/246 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 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 i mars 20201. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en 
översyn av arbetsordningen och föreslår flera förändringar. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2021-11-
05 

• Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-04-29 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) lämnat följande tilläggsyrkande: Texten i § 10 ska istället 
vara Ordförande bestämmer i samråd med vice ordförandena i vilken 

 
1 Kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska publiceras på 
webbplatsen. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag, med tillägg av ändringar i Stefan 
Jönssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning  
Ärendenummer KS 2021/246 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur arbetet i kommunfullmäktige 
ska gå till. Den senaste revideringen av arbetsordningen beslutades av 
kommunfullmäktige i mars 20201. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en 
översyn av arbetsordningen och föreslår flera förändringar. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2021-11-
05 

• Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-04-29 
 
Ärendeberedning 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till en revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning på flera punkter. 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden föreslås ske via 
kommunens sociala medier istället för via kommunens ortstidningar. 
För inlämnande av motioner föreslås förändringar gällande både möjligheten att 
skicka in en motion via e-post och hur lång tid före sammanträdet motionen ska 
lämnas in. I det nya förslaget föreslås motioner lämnas in senast 7 arbetsdagar 
före kommunfullmäktiges sammanträde. Förslaget beror på att motionerna ska 
hinna komma med i kommunfullmäktiges ordinarie utskick. 
Tiden för inlämnande av interpellationer föreslås vara 10 arbetsdagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. Svaren på interpellationer föreslås också 
lämnas in tre arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde till skillnad 
från de nu gällande reglerna som säger dagen före. 
Utöver de ovan redogjorda förändringarna föreslås också en rad andra 
förändringar som går att läsa i beslutsunderlaget. 
 

 
1 Kommunfullmäktige 2020-03-30, § 41 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

 Anta Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 
2021-11-05. 

 
 
 
Christoffer Mowide Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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Arbetsordning för 
 

Kommunfullmäktige 
Fastställd av fullmäktige 2016-05-30, § 71  
Reviderad av fullmäktige 2017-12-18 § 169 
      2020-03-30 § 41 
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
Arbetsordningen träder i kraft 2016-06-01. 
I arbetsordningen används KL som förkortning för kommunallagen. 

 

Antalet ledamöter 
(5:e kapitlet 5-8 §§ KL)  

§ 1  
Fullmäktige har 41 ledamöter.  

Presidium 
(5:e kapitlet 11 § KL)  

§ 2  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång.  
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

§ 3  
Till dess att val av presidium har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.  

§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  

Tid och plats för sammanträdena  
(5:e kapitlet 12-14 §§ KL)  

§ 5  
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i juli. För varje 
år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena i en 
sammanträdesplan. Sammanträdesplanen ska antas i kommunfullmäktige senast 
i oktober månad för nästkommande år.  
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med styrelsens presidium.   

§ 6  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter 
samråd med vice ordförandena.  
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet.  

§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
tillkännages på lämpligt sätt.  

§ 8 
Fullmäktige sammanträder i Linnésalen, Älmhults kommunhus. 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde. Ordförande bestämmer efter samråd med vice 
ordföranden en plats för kommunfullmäktiges sammanträden. 

§ 9 
Ordföranden bestämmer placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, 
ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om 
fullmäktige inte beslutar annat. 

§ 10 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens 
webbplats.  
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens 
webbplats och i utvalda sociala medier. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 
behandlas ska införas i ortstidningarna och webbplats. Om särskilda skäl 
föreligger får ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i 
ortstidningarna samt på webbplatsen.   
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 
behandlas ska publiceras på webbplatsen. Om särskilda skäl föreligger får 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen på webbplatsen 
och i sociala medier. 
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  

§ 11 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman-
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 
fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet.  

Ärenden och handlingar till sammanträdena  

§ 12 
Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat 
följer av lag.  
Ordföranden bestämmer i samråd med vice ordförandena om 
kommunfullmäktiges kalendarium för årsplanering av ärenden. 

§ 13 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via 
applikation för möteshantering.  
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.   
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
De handlingar i varje ärende som delgivits ledamöterna bör finnas tillgängliga 
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5:e kapitlet 17-21 §§ KL)  

§ 14 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningsförvaltningens 
kanslienhet. Kanslienheten underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
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§ 15 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 

§ 16 
Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats 
till tjänstgöring. 

§ 17 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  

Upprop  

§ 18 
En uppropslista som visar vilka ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.  
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats ska 
anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten 
tjänstgöra. 
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna 
sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.  

Protokolljusterare 
(5:e kapitlet 72 § KL)  

§ 19 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

Turordning för handläggning av ärendena  

§ 20 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen.  
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
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Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i kungörelsen. 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena  

§ 21 
 Rätt att delta i överläggningen har, utöver fullmäktiges ledamöter, 

• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

• ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

• ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med 
anledning av svaret.  

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3:e kapitlet 17 och 18 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

§ 22 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

§ 23 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  

§ 24 
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena samt för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
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Talarordning och ordning vid sammanträdena  

§ 25 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 
Replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges också den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. Ett replikskifte får omfatta högst två repliker och två 
genmälen. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får 
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet. 

Förslag (yrkanden)  

§ 26 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de förslag som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
förslag återtas, ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det 
enhälligt.  
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.  

Beslutsgång 

§ 27 
Fullmäktige ska pröva de frågor som uppkommer kring beslutsgången i ett 
ärende. Ordföranden ska dock vägra att lägga fram beslutsförslag som innebär 
att ett nytt ärende väcks. 

Deltagande i beslut 
(4:e kapitlet 25 § första stycket KL)  
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§ 28 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas.  
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Jäv  
(5:e kapitlet 47-49 § KL) 

§ 29 
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende ska anmäla detta 
till ordföranden antingen i förväg eller omedelbart när ärendet tas upp. Vid jäv 
ska ersättare inkallas vid behandlingen av ärendet. 
Ordföranden bör påtala känd jävssituation och uppmana den jävige att avstå från 
att delta i ärendebehandlingen. Även annan ledamot får påtala jävsgrundande 
fakta. 
Om påstående om jäv ifrågasätts ska frågan underställas fullmäktiges beslut. 
Den som är jävig får stanna kvar i sammanträdeslokalen. 

Omröstningar  
(4:e kapitlet 20 § 2:a stycket, 5:e kapitlet 42–44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt)  

§ 30 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart.  

§ 31 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den  

• upptar namnet på någon som inte är valbar,  
• upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
• upptar ett namn som inte klart visar vem som avses.  
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
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Motioner 
(5:e kapitlet 23 § 2:a punkten KL)  

§ 32 
 En motion  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter alternativt 
insänd från den kommunala e-postadress kommunen tillhandahållit respektive 
ledamot. Om motionen skickas in digitalt ska den skickas till 
kommunstyrelsens e-postlåda. 

• får inte ta upp ämnen av olika slag.  
• väcks genom att den ges lämnas in till kommunledningsförvaltningens 

kanslienhet, senast 7 arbetsdagar före sammanträdet. senast kl. 12.00 fredagen 
före ett sammanträde med fullmäktige för att tas upp vid det aktuella 
sammanträdet.  

Fullmäktige ska fatta remissbeslut om inkommen motion. Den ledamot som 
väckt motionen får göra ett kort anförande om bakgrunden till motionen. 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren ska tjänstgöra som ledamot 
vid ett sammanträde.  
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt, och redovisa varför det inte har kunnat ske. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt  
(3:e kapitlet 17 § och 5:e kapitlet 23 § 6:e punkten KL)  

§ 33 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3:e kapitlet 17 och 18 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.  

Interpellationer 
(5:e kapitlet 49–53 §§ KL)  

§ 34 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Interpellation får ställas till ordförande eller övriga ledamöter i en nämnds eller 
fullmäktigeberednings presidium eller till ordföranden eller övriga ledamöter i 
presidiet i ett av kommunen helägt bolags styrelse. Den ska ges in till 
kommunledningsförvaltningens kanslienhet senast 107 arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.  
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Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  
Den ledamot som har ställt interpellationen Ledamöter och ersättare bör få del 
av svaret senast dagen företre arbetsdagar före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas.  
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3:e 
kapitlet 17 eller 18 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har 
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 
besvara interpellationen.  
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i 
en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  

Frågor  
(5:e kapitlet 54–56 §§ KL)  

§ 35 
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare framställa muntlig fråga, gäller utöver 
vad som stadgas i 5:e kapitlet 54–56 §§ kommunallagen följande: 
Fråga får efter fullmäktiges medgivande ställas till ordförande eller övriga 
ledamöter i nämndens presidium eller till ordföranden eller övriga ledamöter i 
presidiet i ett av kommunen helägt bolags styrelse. 
Frågan ska vara kortfattad, avse enkla sakförhållanden och kunna besvaras 
omgående utan större besvär. Fråga ska besvaras vid det sammanträde då frågan 
ställts. 
Fråga är begränsad till den frågande och den svarande. Replikskifte enligt vad 
som anges i § 25 är tillåtet. 
Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. Fråga till någon ledamot 
som tillhör den utpekade kretsen ovan som inte är ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige ska ges in skriftligt till kommunledningsförvaltningens 
kanslienhet senast 7 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. 
Frågan och svaret ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs. 
Vad som sägs i § 34 gäller i tillämpliga delar också frågor. 

Beredning av ärenden 
(5:e kapitlet 26–34 §§ KL)  

§ 36 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
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sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana 
ärenden. Redovisning av ärenden sker genom kommunfullmäktiges 
kalendarium. 

§ 37 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 
(3:e kapitlet 15 § KL)  

§ 38 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
anges i respektive nämnds reglemente.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5:e kapitlet 25 a och 31 §§ KL) 

§ 39 
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning  

§ 40 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
Valberedningen består av lika många ledamöter och lika många ersättare som 
det finns partier i fullmäktige och tillsätts parlamentariskt (alla partier som är 
representerade i fullmäktige). 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska be-
handla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning.  
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Beredning av revisorernas budget  

§ 41 
Presidiet bereder revisorernas budget.  
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Fullmäktigeberedningar 

§ 42 
Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av 
fullmäktige. Beredningarna kan tillsättas både parlamentariskt (alla partier som 
är representerade i fullmäktige) eller proportionellt. 
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
särskild beredning samt mandattiden för denna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för 
den tid som de har valts som ledamöter. 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige 
inom sitt uppgiftsområde. 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in 
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

Justering av protokollet 
(5:e kapitlet 61 och 62 §§ KL)  

§ 43 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar 
de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Reservation  
(4:e kapitlet 22 § KL)  

§ 44 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren dagen före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.  
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  
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Expediering och publicering  

§ 45 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

§ 46 
Protokollet ska utöver de i 5:e kapitlet 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Sammanträde på distans 

§ 47 
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunfullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i fullmäktige. 
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
Arbetsordningen träder i kraft 2016-06-01. 
I arbetsordningen används KL som förkortning för kommunallagen. 

 

Antalet ledamöter 
(5:e kapitlet 1–3 §§ KL)  

§ 1  
Fullmäktige har 41 ledamöter.  

Presidium 
(5:e kapitlet 6 § KL)  

§ 2  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång.  
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

§ 3  
Till dess att val av presidium har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.  

§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  

Tid och plats för sammanträdena  
(5:e kapitlet 7, 8 och 10 §§ KL)  

§ 5  
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i juli. För varje 
år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med styrelsens presidium.   

§ 6  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter 
samråd med vice ordförandena.  
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet.  

§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
tillkännages på lämpligt sätt.  

§ 8 
Fullmäktige sammanträder i Linnésalen, Älmhults kommunhus. 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde.  

§ 9 
Ordföranden bestämmer placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, 
ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om 
fullmäktige inte beslutar annat. 

§ 10 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens 
webbplats.  
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 
behandlas ska införas i ortstidningarna och webbplats. Om särskilda skäl 
föreligger får ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i 
ortstidningarna samt på webbplatsen.   

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  

§ 11 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman-
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
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Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 
fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet.  

Ärenden och handlingar till sammanträdena  

§ 12 
Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat 
följer av lag.  
Ordföranden bestämmer i samråd med vice ordförandena om 
kommunfullmäktiges kalendarium för årsplanering av ärenden. 

§ 13 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via 
applikation för möteshantering.  
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.   
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
De handlingar i varje ärende som delgivits ledamöterna bör finnas tillgängliga 
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5:e kapitlet 12–17 §§ KL)  

§ 14 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningsförvaltningens 
kanslienhet. Kanslienheten underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

§ 15 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
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Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 

§ 16 
Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats 
till tjänstgöring. 

§ 17 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  

Upprop  

§ 18 
En uppropslista som visar vilka ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.  
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats ska 
anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten 
tjänstgöra. 
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna 
sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.  

Protokolljusterare 
(5:e kapitlet 61 § KL)  

§ 19 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

Turordning för handläggning av ärendena  

§ 20 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen.  
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i kungörelsen. 
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena  
(4:e kapitlet 18 § 1:a stycket, 19 §, 5:e kapitlet 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL)  

§ 21 
 Rätt att delta i överläggningen har, utöver fullmäktiges ledamöter, 

• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

• ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

• ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med 
anledning av svaret.  

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3:e kapitlet 17 och 18 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

§ 22 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

§ 23 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  

§ 24 
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena samt för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
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Talarordning och ordning vid sammanträdena  

§ 25 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 
Replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges också den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. Ett replikskifte får omfatta högst två repliker och två 
genmälen. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får 
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet. 

Förslag (yrkanden)  

§ 26 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de förslag som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
förslag återtas, ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det 
enhälligt.  
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.  

Beslutsgång 

§ 27 
Fullmäktige ska pröva de frågor som uppkommer kring beslutsgången i ett 
ärende. Ordföranden ska dock vägra att lägga fram beslutsförslag som innebär 
att ett nytt ärende väcks. 

Deltagande i beslut 
(4:e kapitlet 20 § första stycket KL)  
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§ 28 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas.  
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Jäv  
(5:e kapitlet 20 § KL) 

§ 29 
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende ska anmäla detta 
till ordföranden antingen i förväg eller omedelbart när ärendet tas upp. Vid jäv 
ska ersättare inkallas vid behandlingen av ärendet. 
Ordföranden bör påtala känd jävssituation och uppmana den jävige att avstå från 
att delta i ärendebehandlingen. Även annan ledamot får påtala jävsgrundande 
fakta. 
Om påstående om jäv ifrågasätts ska frågan underställas fullmäktiges beslut. 
Den som är jävig får stanna kvar i sammanträdeslokalen. 

Omröstningar  
(4:e kapitlet 20 § 2:a stycket, 5:e kapitlet 42–44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt)  

§ 30 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart.  

§ 31 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den  

• upptar namnet på någon som inte är valbar,  
• upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
• upptar ett namn som inte klart visar vem som avses.  
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
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Motioner 
(5:e kapitlet 23 § 2:a punkten KL)  

§ 32 
 En motion  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.  
• får inte ta upp ämnen av olika slag.  
• väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningens kanslienhet, 

senast kl. 12.00 fredagen före ett sammanträde med fullmäktige för att tas upp 
vid det aktuella sammanträdet.  

Fullmäktige ska fatta remissbeslut om inkommen motion. Den ledamot som 
väckt motionen får göra ett kort anförande om bakgrunden till motionen. 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren ska tjänstgöra som ledamot 
vid ett sammanträde.  
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt, och redovisa varför det inte har kunnat ske. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt  
(3:e kapitlet 17 § och 5:e kapitlet 23 § 6:e punkten KL)  

§ 33 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3:e kapitlet 17 och 18 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.  

Interpellationer 
(5:e kapitlet 49–53 §§ KL)  

§ 34 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Interpellation får ställas till ordförande eller övriga ledamöter i en nämnds eller 
fullmäktigeberednings presidium eller till ordföranden eller övriga ledamöter i 
presidiet i ett av kommunen helägt bolags styrelse. Den ska ges in till 
kommunledningsförvaltningens kanslienhet senast 7 arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.  
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  
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Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3:e 
kapitlet 17 eller 18 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har 
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 
besvara interpellationen.  
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i 
en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  

Frågor  
(5:e kapitlet 54–56 §§ KL)  

§ 35 
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare framställa muntlig fråga, gäller utöver 
vad som stadgas i 5:e kapitlet 54–56 §§ kommunallagen följande: 
Fråga får efter fullmäktiges medgivande ställas till ordförande eller övriga 
ledamöter i nämndens presidium eller till ordföranden eller övriga ledamöter i 
presidiet i ett av kommunen helägt bolags styrelse. 
Frågan ska vara kortfattad, avse enkla sakförhållanden och kunna besvaras 
omgående utan större besvär. Fråga ska besvaras vid det sammanträde då frågan 
ställts. 
Fråga är begränsad till den frågande och den svarande. Replikskifte enligt vad 
som anges i § 25 är tillåtet. 
Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. Fråga till någon ledamot 
som tillhör den utpekade kretsen ovan som inte är ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige ska ges in skriftligt till kommunledningsförvaltningens 
kanslienhet senast 7 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. 
Frågan och svaret ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs. 
Vad som sägs i § 34 gäller i tillämpliga delar också frågor. 

Beredning av ärenden 
(5:e kapitlet 26–34 §§ KL)  

§ 36 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana 
ärenden. 

§ 37 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
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Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 
(3:e kapitlet 15 § KL)  

§ 38 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
anges i respektive nämnds reglemente.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5:e kapitlet 25 a och 31 §§ KL) 

§ 39 
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning  

§ 40 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
Valberedningen består av lika många ledamöter och lika många ersättare som 
det finns partier i fullmäktige och tillsätts parlamentariskt (alla partier som är 
representerade i fullmäktige). 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska be-
handla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning.  
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Beredning av revisorernas budget  

§ 41 
Presidiet bereder revisorernas budget.  

Fullmäktigeberedningar 

§ 42 
Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av 
fullmäktige. Beredningarna kan tillsättas både parlamentariskt (alla partier som 
är representerade i fullmäktige) eller proportionellt. 
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Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
särskild beredning samt mandattiden för denna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för 
den tid som de har valts som ledamöter. 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige 
inom sitt uppgiftsområde. 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in 
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

Justering av protokollet 
(5:e kapitlet 61 och 62 §§ KL)  

§ 43 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar 
de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Reservation  
(4:e kapitlet 22 § KL)  

§ 44 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  

Expediering och publicering  

§ 45 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 
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§ 46 
Protokollet ska utöver de i 5:e kapitlet 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Sammanträde på distans 

§ 47 
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunfullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i fullmäktige. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 14 

• 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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

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.  
 

Beslutsunderlag 
• 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 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-01-13  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om förbättrade beslutsunderlag 
och tydlighet – Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2021/193 
 
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.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• 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 

 
Ärendeberedning 
Miljöpartiet i Älmhults kommun genom Michael Öberg vill i inskickad motion 
att samtliga politiska beslutsunderlag skall kompletteras och följas upp avseende 
om/hur ett besluts bedöms ha miljö- och klimatkonsekvenser, om/hur 
barnperspektivet har hanterats i aktuellt ärende samt om/hur beslut från agenda 
2030 förverkligas. I motionen föreslås: 

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

 
Älmhults kommun följer i sin ärendehanteringsprocess samtlig svensk 
lagstiftning och av kommunfullmäktige antagna styrdokument. Samtliga 
beslutsunderlag är enligt Älmhults kommuns interna beredningsprocess 
analyserade och konsekvensbedömda utifrån lagenhetlighet, ekonomi, 
verksamhetsperspektiv, medborgarperspektiv och barnrättsperspektiv.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-01-13  2(2) 

 

 

När specifika perspektiv, styrdokument eller lagstiftning bedöms vara av 
särskild betydelse i ett ärende görs en skriftlig analys och konsekvensbedömning 
utifrån dessa. Älmhults kommun har interna rutiner och mallar för denna 
process. Kommunen har även en särskild mall för barnrättsbaserat 
beslutsunderlag som används i de ärenden där det bedöms relevant. 
De globala agenda 2030-målen och hur kommunen arbetar gentemot dessa följs 
idag redan upp på en strategisk nivå i den årliga utvärderingen av kommunens 
resultatmål. 
I de fall kommunens förtroendevalda önskar kompletterande underlag eller 
analys utifrån specifika perspektiv har utskotten och nämnderna idag 
möjligheten att återremittera underlagen till förvaltningen. 
Då i dagsläget de i motionen föreslagna perspektiven redan tas hänsyn till vid 
framtagandet av beslutsunderlag föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 164 Motion om förbättrade beslutsunderlag och 
tydlighet - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/193 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till arbetsutskottets 
sammanträde senast i februari 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

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.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 160 

• Motion om förbättrade beslutsunderlag och tydlighet – Michael Öberg (MP)  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 160 Motion om förbättrade beslutsunderlag och 
tydlighet - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/193 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om förbättrade beslutsunderlag 
och tydlighet. Motionären föreslår att politiska beslutsunderlag i Älmhults 
kommun kompletteras och följs upp med en större tydlighet kring om/hur detta 
har gjorts.  
 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2021-10-22 
 

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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Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Marie 

Rosenquist (M) gällande färdtjänstupphandlingen 

 

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.  

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? 

 

Eva Ballovarre 

2022-02-16 
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