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 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) (Deltog på distans) 
Ulla-Britt Andreasson (V) (Deltog på distans) 
Eva Ballovarre (S) (Deltog på distans) 
Kent Ballovarre (S) (Deltog på distans) 
Birgitta Bengtsson (S) (Deltog på distans) 
Bo Bergsjö (L) (Deltog på distans) 
Dan Blixt (M) (Deltog på distans) 
Gun-Britt Cedergren (KD) (Deltog på distans) 
Sonja Emilsson (M) (Deltog på distans) 
Pontus Haglund (C) (Deltog på distans) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) (Deltog på distans) 
Thomas Harrysson (C) (Deltog på distans) 
Tord Helle (SD) (Deltog på distans) 
Lars Ingvert (S) (Deltog på distans) 
Predrag Jankovic (V) (Deltog på distans) 
Ann Johansson (S) (Deltog på distans) 
Yvonne Jonsson (C) (Deltog på distans) 
Stefan Jönsson (S) (Deltog på distans) 
Petra Karlsson (S) (Deltog på distans) 
Vidar Lundbäck (C) (Deltog på distans) 
Tommy Lövquist (S) (Deltog på distans) 
Anders Mårtensson (C) (Deltog på distans) 
Gusten Mårtensson (C) (Deltog på distans) 
Elizabeth Peltola (C) (Deltog på distans) 
Håkan Pettersson (S) (Deltog på distans) 
John-Arne Sandström (C) (Deltog på distans) 
Tomas Simonsson (M) (Deltog på distans) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) (Deltog på distans) 
Daniel Stenvall (M) (Deltog på distans) 
Börje Tranvik (-) (Deltog på distans) 
Gull-Britt Tranvik (SD) (Deltog på distans) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) (Deltog på distans) 
Jakob Willborg (M) (Deltog på distans) 
Lina Yosefi (L) (Deltog på distans) 
Tord Åkesson (M) (Deltog på distans) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Michael Öberg (MP) (Deltog på distans) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Britta Croona (S) ers: Monica Haider (S) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 65 Val av justerare 

 

7 
§ 66 Fastställande av föredragningslistan 

 

8 
§ 67 Kalendarium 

 

9 
§ 68 Information till kommunfullmäktige om Covid-

19 

2020/141 

10 

§ 69 Föreläsning om demokratin 100 år 
 

11 
§ 70 Val av revisor till Samordningsförbundet 

Sunnerbo 

 

12 - 13 

§ 71 Avsägelse uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden 

2021/1 

14 

§ 72 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Staffan Wyke (M) 

2021/83 

15 

§ 73 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden 

2021/1 

16 

§ 74 Val till uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden efter Gull-Britt Tranvik 
(SD) 

2021/90 

17 

§ 75 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 
2021/54 

18 - 19 
§ 76 Riktlinjer för sociala medier 

2021/69 

20 - 21 
§ 77 Tekniska nämndens äskande om medel för 

byggnation av Linnéskolan etapp 1 

2021/97 

22 - 24 

§ 78 Interpellation till personalutskottets ordförande 
Sonja Emilsson (M) om feriearbete 

2021/23 

25 - 26 

§ 79 Enkla frågor 
 

27 - 28 
§ 80 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - Eva 

Ballovarre (S) 

2021/94 

29 

§ 81 Motion om att införa ett lönepolitiskt program i 
Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S) 

2021/95 

30 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31   

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 65 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Yvonne Jonsson (C) och Birgitta Bengtsson (S) att justera protokollet 

jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 66 Fastställande av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Fastställa föredragningslistan med två nyinkomna motioner som punkt 17 

och 18 i dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 67 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 68 Information till kommunfullmäktige om Covid-
19 
Ärendenummer KS 2020/141 
 

Information 
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.  
Läget blir sakta bättre på nationell nivå. Antalet avlidna sjunker. Från vecka 14 
har smittspridningen sjunkit på nationell nivå. 
I Kronobergs län har smittspridningen minskat. Regionen har fortfarande en hög 
smittspridning jämfört med andra regioner i landet. De regionala restriktionerna 
som infördes den 7 maj 2021 kommer löpa ut den 31 maj 2021. Det innebär att 
det blir samma restriktioner i Kronoberg som nationellt från och med den 1 juni. 
Region Kronoberg lyfter särskilt fram Älmhults kommun som en kommun där 
smittspridningen minskat mycket den senaste veckan. Älmhult har en snabbt 
avtagande trend när det gäller smittfall. 
Vaccination i fas 4 pågår just nu. Det finns tre platser i Älmhult för vaccination. 
Kontakta 1177 om du har frågor om vaccination. 
Trots att smittspridningen ser bättre ut just nu så är det viktigt att alla fortsätter 
vara försiktiga och följa restriktionerna. Smittspridningen kan snabbt öka igen 
om vi inte följer restriktionerna.  
Håll i – håll ut!  
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Föreläsning om demokratin 100 år 
 

Information 
Marika Karlsson föreläser om svensk rösträttshistoria.   
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 70 Val av revisor till Samordningsförbundet 
Sunnerbo 
Ärendenummer KS 2021/101 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Berit Nilsson (S) till revisor i samordningsförbundet Sunnerbo och 

Karin Engström (M) till ersättare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun är med i samordningsförbundet Sunnerbo som är ett 
kommunalförbund med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Älmhult, 
Ljungby, Markaryd och Region Kronoberg som medlemmar. Förbundets syfte är 
att främja samverkan mellan medlemmarna i frågor som gäller 
rehabiliteringsområdet. 
I förbundsordningen för samordningsförbundet Sunnerbo anges att 
medlemmarna Älmhult, Ljungby, Markaryd och Region Kronoberg gemensamt 
ska utse en revisor och ersättare till förbundet. Endast Markaryd har valt ledamot 
och ersättare till förbundet och de tre övriga kommunala medlemmarna behöver 
också välja.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Berit Nilsson (S) (Markaryd) och Karin 
Engström (M) (Markaryd) till revisor respektive ersättare i 
Samordningsförbundet Sunnerbo. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samordningsförbundet Sunnerbo 
Region Kronoberg 
Markaryd kommun 
Ljungby kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Staffan Wyke (M) från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Wyke (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att entlediga ersättaren.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-05-13  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Staffan Wyke (M) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Staffan Wyke 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Staffan Wyke (M) 
Ärendenummer KS 2021/83 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Staffan Wyke (M) från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare i 
nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 73 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Gull-Britt Tranvik (SD) från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gull-Britt Tranvik har begärt att få entledigas från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att entlediga ersättaren.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-05-11  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Gull-Britt Tranvik 
(SD) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 74 Val till uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden efter Gull-Britt Tranvik (SD) 
Ärendenummer KS 2021/90 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Juhani Lämsä (SD) till ersättare i utbildningsnämnden efter Gull-Britt 

Tranvik (SD). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Gull-Britt Tranvik (SD) från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i 
utbildningsnämnden.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tord Helle (SD) nominerar Juhani Lämsä (SD) till ersättare i 
utbildningsnämnden efter Gull-Britt Tranvik (SD). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Tord 
Helles (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 75 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 
Ärendenummer KS 2021/54 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som 

sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som 
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att 
trafikanordningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert 
sätt lämnas in för granskning.  
Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TA-planer för granskning eller 
efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på kommunala vägar önskar 
tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner möjligheten att ta ut 
sanktionsavgifter för TA-planer1.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 35, att föreslå kommunfullmäktige 
anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som 
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-05-11 och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med tekniska nämndens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11, § 100 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 55 

 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 35  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21  

 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31  
 

1 Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 76 Riktlinjer för sociala medier 
Ärendenummer KS 2021/69 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta förslag till riktlinjer för sociala medier, daterad 2021-04-13. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier. 
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton. 
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-05-11, § 95, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta kommunledningsförvaltningens förslag till 
riktlinjer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11, § 95 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 49 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 

 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Harrysson (C), Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C) och Gun-Britt 
Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslut 
så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 77 Tekniska nämndens äskande om medel för 
byggnation av Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2021/97 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad 

av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av 
Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med 
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och 
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Deltar ej i beslut 
Socialdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att grundskola årskurs 7–9 
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i 
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i 
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag 
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 
Detta uppdrag ändrades 2020-10-26, § 141, till att tekniska nämnden ska 
samverka med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämnden beslutade 2021-05-18, § 67, att föreslå kommunfullmäktige: 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för 

tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en 
tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
med anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen 
lokalresursplanen och budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, §  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 

 Tekniska nämndens beslut 2021-05-18, § 67  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Bo 
Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna har lämnat följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet gällande anslag till 
investeringen av etapp 1 av Linnéskolan. Vi vill tydliggöra att vi är positiva till 
investeringen av utbyggnaden av skolan och har ingen avsikt att fördröja 
beslutet, men vi är kritiska till hur ärendet hanterats.  
Tekniska nämnden som ansvarar för upphandlingen hade uppe ärendet den 18 
maj 2021. Ledamöterna fick en dragning på mötet och möjlighet att ställa frågor 
– men fler frågetecken kvarstod – exempelvis på en detaljerad kalkyl med 
underlag kopplat till byggherreskostnader samt hur stor del av summan (255 
miljoner kronor) som avses oförutsedda händelser. Vi förstår och respekterar 
sekretessen i upphandlingen, men tycker det är problematiskt att de ledamöter 
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som ska besluta om en investering på 255 miljoner kronor inte får bättre 
information och bättre möjlighet att sätta sig in i handlingarna.  
Ärendet är heller inte berett i kommunstyrelsens arbetsutskott och det saknas en 
tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.  
Investeringen tillhör en av de större som görs i kommunen och utifrån de 
underlag vi fått ta del av anser vi oss inte kunna delta i beslutet på grund av för 
dålig insyn i ärendet.  
 
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat följande 
protokollsanteckning: 
Fullmäktige tog redan 4 juni 2019 beslut om att inleda processen med att bygga 
till och bygga om Linnéskolan. Behovet av en utökning av skolan framgår av 
Lokalresursplanen som beskriver kommunens lokalbehov de kommande 10 åren. 
Vid fullmäktiges beslut togs inte ett beslut om investeringsram (vilket tidigare 
varit kutym) för att inte röja kalkylerad summa. Därför måste nu ett 
tillkommande beslut tas av fullmäktige angående anvisning av 
investeringsmedel.  
Därefter har Tekniska nämnden arbetat med ärendet, tagit beslut om 
upphandlingsunderlag och är just nu i fasen att slutföra upphandlingen. 
Tilldelningsbeslut beräknas tas i nämnden den 15 juni och ärendet faller därmed 
under upphandlingssekretess.  
Vid nämndens möte redovisades på sedvanligt sätt ärendet därför muntligt (då 
inga handlingar kan skickas ut under pågående upphandling) för att säkerställa 
vilken investeringssumma som nämnden skulle äska av fullmäktige. Samma typ 
av redovisning har skett vid tidigare upphandlingar (t ex Paradisskolan) och det 
fanns möjlighet att ställa frågor.  
Beslutet som nu tas av fullmäktige innebär att det finns investeringsmedel så att 
byggprocessen kan löpa vidare, för att hålla tidplanen.  
Vi har tillit till nämndens ledamöter och förvaltningens arbete och ser också 
vikten av att fullfölja processen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 78 Interpellation till personalutskottets 
ordförande Sonja Emilsson (M) om feriearbete 
Ärendenummer KS 2021/23 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade in en interpellation 2021-05-19. I interpellationen 
ställs följande frågor till personalutskottets ordförande Sonja Emilsson (M): 

 Hur många feriearbeten erbjuder kommunkoncernen och var finns dem? 
 Hur mycket pengar har vi ansökt om från den statliga satsningen och hur 

många sommarjobb innebär detta? 
 Hur många har nekats feriearbete? 
 Hur är fritidsgårdarna Fenix och Freja engagerade i feriearbetena?  

Sonja Emilsson har lämnat följande svar:  
”Tack för Din interpellation, det är en viktig fråga Du ställer. Feriearbetet är för 
många en första introduktion till arbetslivet.   
Eva under hur många feriearbeten erbjuder kommunkoncernen och var finns de? 
- I pandemins spår följde att feriearbeten inom äldreomsorgen fick utgå.  HR-
avdelningen har gjort ett gediget arbete och när ansökningstiden gick ut den 27 
maj hade 142 ungdomar erbjudits feriearbete, 18 ungdomar har tackat nej till 
erbjuden plats.  Totalt hade vi 208 sökande, tyvärr fick inte alla ett feriearbete. 
De kommunala förvaltningarna erbjuder 108 platser inom 
administration/reception, bibliotek, förskola/fritids, kost-kök och matsalar, 
lokalvård/städ, park-, och fastighetsskötsel samt VA.  
15 ungdomar deltar i Ung Drive (sommarentreprenör, innebär att ungdomen får 
en chans att testa på att driva eget företag och tjäna egna pengar. Med stöd från 
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riktiga entreprenörer får de lära sig lyckas i eget företag och tjäna pengar på en 
egen affärsidé). 
Föreningar som erbjuder totalt 19 platser är Friskis & Svettis, Älmhults 
basketförening, SSAM, Möckelnäs Trädgård samt 4 H. 
Eva undrar också hur mycket pengar vi ansökt om från den statliga satsningen 
och hur många sommarjobb innebär detta? 
-Vad gäller den statliga satsningen avser denna ungdomsjobb. Målgruppen här är 
socioekonomiskt utsatta ungdomar. Vi har tidigare haft en sådan verksamhet i 
kommunen och till sensommaren/hösten startar en ny omgång av denna 
verksamhet. Vi har ansökt om 342 567 kronor och ansökan är beviljad. 
Hur många har nekats feriearbete undrar Eva? 
- 66 stycken blir utan feriearbete. 
Nästa fråga från Eva: Hur är fritidsgårdarna Fenix och Freja engagerade i 
feriearbetena? 
-Ungdomsgårdarna är inte engagerade inom feriearbetena. Däremot erbjuder de 
ett antal aktiviteter till sommarlovslediga ungdomar. Ungdomarna kan delta i 
olika aktiviteter och dessa bekostas via en satsning från Kultur-, och 
fritidsnämnden.” 
 

Beslutsunderlag 
 Interpellation daterad 2021-05-19 

 Svar på interpellation daterad 2021-05-28 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad och 
finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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§ 79 Enkla frågor 
 
Nedanstående frågor ställdes vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medgav 
för var och en av frågorna att de får ställas: 
 

 Michael Öberg (MP) frågar Elizabeth Peltola (C) om kyld mat med 
veckoleverans. Vad anser kommunalrådet om strukturomställningen som 
håller på att ske inom kommunens matdistribution? 
 
Elizabeth Peltola (C) svarar att ärendet är under beredning. Det är inte en 
enkel fråga. Ärendet kommer hanteras i tekniska nämnden.  
 

 Eva Ballovarre (S) frågar Bo Mazetti-Nissen (M) om Elmnets förmåga 
att kommunicera. Hur ska Elmnet bli bättre på att kommunicera med sina 
kunder? 
 
Bo Mazetti-Nissen (M) svarar att ämnet har varit uppe på dagens 
styrelsemöte. Det har nyligen varit systembyte hos Elmnets leverantör 
som gjort att det varit extra mycket avbrott den senaste tiden. 
 

 Eva Ballovarre (S) frågar Tomas Simonsson (M) om friluftslivets år. Vad 
gör Älmhults kommun för att uppmärksamma friluftslivets år? 
 
Tomas Simonsson (M) svarar att kommunen avsatt 250 000 kronor för 
att uppmärksamma friluftslivets år exempelvis genom upprustning av 
material med mera. 
 

 Gull-Britt Tranvik (SD) frågar Elizabeth Peltola (C) om vindkraftverk. 
Vet du om är någon vindkraft som byggs i närheten av Ryd eller i 
Tingsryds kommun? 
 
Elizabeth Peltola (C) svarar att det inte är något hon känner till. 
 

 Stefan Jönsson (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om skolans resultat år 
2020 i Kolada. Ska utbildningsnämnden sitta lugnt i båten med anledning 
av resultatet i Kolada? 
 
Gusten Mårtensson (C) svarar att han inte är nöjd med 
resultatredovisningen i Kolada. Förändringarna som genomförts tar tid. 
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Nämnden har fått ordning på ekonomin och organisationen. Nämnden 
kommer fortsätta arbeta med resultaten och det arbetet kräver tålamod. 
 

 Helen Bengtsson (S) frågar Bo Mazetti-Nissen (M) om 6 juni-firandet. 
Kommer kommunen göra något i år? 
 
Bo Mazetti-Nissen (M) svarat att kulturskolan kommer genomföra ett 
digitalt arrangemang.  
 

 Michael Öberg till Tomas Simonsson om civilsamhället. Har arbetet 
påbörjats? 
 
Tomas Simonsson (M) svarar att arbetet påbörjats. 
 

 Kent Ballovarre (S) frågar Tomas Simonsson (M) om fotbollsplanen i 
Diö. När kommer beslut fattas om Diö fotbollsplan ska göras iordning? 
 
Tomas Simonsson (M) svarar att ärendet bereds och kommer komma upp 
för beslut inom en månad. 

 
_____ 
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§ 80 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - 
Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2021/94 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2021-05-24 om kulturgaranti i 
äldreomsorgen. I motionen föreslår motionären följande:  

 Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen daterad 2021-05-24  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till 
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Socialnämnden 
För kännedom 
Kommunstyrelsen
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§ 81 Motion om att införa ett lönepolitiskt program 
i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2021/95 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Helen Bengtsson (S) har lämnat in en motion om att införa ett lönepolitiskt 
program. I motionen skriver motionären följande: 

 Att Älmhults kommun fastställer ett lönepolitiskt program. 
 Att lönestrukturen följs upp årligen. 

 

Beslutsunderlag 
 Motion om att införa lönepolitiskt program daterad 2021-05-24  
 

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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